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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
PARA O EMPREGO DE DENTISTA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
 

Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto literário e não 

literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. 

Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e 

modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das 

classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes 

e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 

subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 

verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 

Estilística: figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 

deslocamento, paralelismo; variação linguística 

 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS): Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica – 

Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde 

1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização: 

princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: 

Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 

8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de 

Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de 

Outubro de 2011; Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de Óbito; 

Doenças de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, 

Bases epidemiológicas; 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Bioética em Odontologia. Diagnóstico 

das principais doenças bucais. Noções sobre terapêutica odontológica. Semiologia em 

saúde Bucal- exame clínico, anamnese, exames complementares e diagnóstico das 

afecções da boca. AIDS - consequências na cavidade oral. Procedimentos básicos de 

dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários. 

Oclusão. Prevenção: higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico 

e sistêmico). Farmacologia: anestésicos, antiinflamatórios e antibioticoterapia. 

Periodontia: tipo e classificação das doenças, raspagem e procedimentos básicos. 

Pediatria: tipos de preparo, material forrador e restaurador, traumatologia. Cirurgia, 

Pronto atendimento: urgência e emergência. Endodontia: diagnóstico e tratamento das 

lesões endodônticas. Métodos de desinfecção e esterilização. Noções de biossegurança 

em odontologia. Código de Ética Odontológica. Programa de Saúde da Família – PSF. 

Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 


