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EMPREGOS 101.1 À 101.15: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Encontros 
vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial;  Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus 
empregos. Sinonímia e Antononímia. Período Composto por Coordenação.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Maringá e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, 
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e  internacional.  Descobertas  e  inovações 
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

EMPREGOS 201: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO- PSF

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Encontros 
vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial;  Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus 
empregos. Sinonímia e Antononímia. Período Composto por Coordenação.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 
Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org 
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet 
(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Específicos:  Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para 
Saúde:  conceitos  e  técnicas.  Conceitos  de  prevenção  e  controle  de  doenças  bucais  para  indivíduos,  família  e 
comunidade.  Anatomia  e  fisiologia  do  corpo  humano.  Principais  problemas  de  saúde  da  população  e  meios  de 
intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e 
prevenção.  Biossegurança  em  Odontologia.  Bioética  e  ética  profissional.  Organização  do  ambiente  de  trabalho. 
Equipamentos  e  Instrumentais:  nomenclatura,  utilização,  cuidados.  Conservação  e  Manutenção  de  equipamentos 
odontológicos.  Processos  de  limpeza,  desinfecção  e  esterilização  de  instrumentais,  equipamentos  e  ambientes 
odontológicos.  Ergonomia:  espaço  físico,  postura,  posição  de  trabalho.  Higiene  Bucal:  técnicas  de  escovação 
supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento 
e  controle  de  fichas  clínicas,  registros  em  Odontologia.  Manejo  de  pacientes  na  clínica  odontológica.  Materiais 
odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de 
fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos 
utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão,  
lesões  de  tecidos  moles  –  conceito,  etiologia,  evolução,  transmissibilidade,  medidas  de  promoção  de  saúde  e 
prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da 
Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho. a: cuidados, técnicas de revelação. Programa 
Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho. 

COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos).  Som e 
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
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palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e 
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de 
homonímia e paronímia. Tipologia textual.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 
Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org 
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet 
(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

EMPREGO 401: ODONTÓLOGO - PSF

Conhecimentos Específicos: Ética em Odontologia.  Biossegurança. Epidemiologia  das doenças bucais  no Brasil. 
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 
SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das 
dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia 
bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos 
de ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar.  Métodos preventivos: educação em saúde, 
tratamento  restaurador  atraumático,  adequação  do  meio,  selantes,  restaurações  preventivas,  uso  de  fluoretos  em 
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência,  
microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico 
e  mecânico  do  biofilme dentário.  Periodontia:  gengivite  e  periodontite  –  diagnóstico,  prevenção  e  tratamento  não 
cirúrgico.  Cirurgia Oral  menor:  exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia.  Odontopediatria: promoção de saúde 
bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes,  
ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, 
Clark).  Urgências  em Odontologia:  traumatismos  na  dentadura  decídua  e  permanente;  urgências  endodônticas  e 
periodontais.  Atendimento  de  pacientes  com necessidades especiais.  Farmacologia  e  terapêutica  em Odontologia: 
analgésicos, anti-inflamatórios,  antimicrobianos,  sedativos, interações medicamentosas.  Anestesiologia:  indicações e 
contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses.

EMPREGO 402: PSICÓLOGO - NASF

Conhecimentos  Específicos: Psicoterapia  breve.  Psicopatologias.  Recrutamento  e  Seleção.  Treinamento. 
Adolescência.  Concepção  interacionista,  Piaget  e  Vygotsky,  As  etapas  do  desenvolvimento  cognitivo  e  afetivo.  O 
desenvolvimento  de  crianças  e  adolescentes.  Código  de  ética  da  categoria;  A psicologia  como ciência.Diferentes 
escolas,  diferentes  campos  de  atuação  e  tendências  teóricas.  Métodos  e  técnicas  de  Avaliação  Psicológicas.  
Delimitação  histórica  do  campo  teórico  da  Psicopatologia:  a  visão  da  psicopatologia  Clínica,  da  Psiquiatria  ,  da 
Psicanálise  e de outras linhas terapêuticas Psicopatologia  e  o método clínico.  Modos de funcionamento normal  e 
patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo.  
Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais  
e seus papéis.  Psicologia  Institucional  e seus métodos de trabalho.  Psicologia  Hospitalar;  O psicólogo e a  saúde 
pública.  Teorias  e  técnicas  psicoterápicas.  Psicoterapias:  individuais/Grupal/Familiar;  -  Saúde  Mental  Comunitária;  
Políticas públicas de saúde e Saúde Mental.  Técnicas de Exame Psicológico.  Técnicas de Entrevista.  Intervenção 
Diagnóstica.  O  plano  sintomatológico  e  o  estudo  das  funções  psíquicas:  o  exame  psíquico  para  avaliação 
sintomatológica do estado mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e categorias diagnósticas. Psicopatologia 
médica: a questão do diagnóstico e do prognóstico. Critérios diagnósticos do DSM-IV e do CID-10: procedimentos,  
alcances e limites.  A linhagem estrutural  neurótica  de personalidade:  aspectos psicológicos e  metapsicológicos.  A 
linhagem estrutural psicótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. As organizações limítrofes de 
personalidade:  aspectos  psicológicos  e  metapsicológicos.  Psicopatologia  e  desenvolvimento  emocional  infantil.  A 
Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente com transtornos graves:  
hospital dia, moradia assistida, acompanhamento terapêutico. propostas inclusivas. A Reforma Psiquiátrica e a atenção 
psicossocial no Brasil; Histórico; Legislação específica; As ações assistenciais de saúde mental no contexto atual do 
SUS; O trabalho em equipe nos serviços de atenção à saúde mental do SUS. Saúde mental e saúde da família no SUS;  
A rede de atenção psicossocial: Organização dos serviços: rede de atenção, psicossocial, planejamento e implantação 
de equipamentos substitutivos (CAPS I, II e III CAPS AD, CAPS I, Residenciais Terapêuticas, Hospital Geral. e outros),  
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Movimentos de usuários e familiares. Saúde Mental e Saúde da Família. Matriciamento. Núcleo de Atenção á Saúde da 
Família  (NASF);  Família  e  Saúde  Mental:  diferentes  leituras,  principais  discussões.  A família  e  a  doença  mental:  
abordagens  terapêuticas.  Linhas  de  Cuidado  em  Saúde  Mental.  Ética  dos  profissionais  de  saúde  mental:  
responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. (Conforme primeiro termo de 
retificação de 06 de março de 2010). Clínica Psicossocial. A abordagem teórico-assistencial do sofrimento psíquico nas 
perspectivas  biomédica  e  psicossocial.  O  relacionamento  terapêutico  e  os  princípios  de  comunicação  como uma 
tecnologia na atenção psicossocial; Aspectos individuais e sócio-familiares das práticas em saúde mental. (Conforme  
primeiro termo de retificação de 06 de março de 2010). 

EMPREGO 403: TERAPEUTA OCUPACIONAL - NASF

Conhecimentos Específicos: O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em 
um programa comunitário. Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O 
papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de  
ação. A comunidade e a abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o  
idoso.  Marginalização  e  a  atuação do  terapeuta  ocupacional.  Análise  de  atividades profissionais  para  detecção  e 
encaminhamento de doenças ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial  
como medida preventiva. Intervenção da Terapia Ocupacional. Psiquiátrica. Papel do terapeuta ocupacional na equipe 
interdisciplinar  em  Saúde  Mental.  A  Terapia  Ocupacional  em  grupo:  questões  teóricas  e  técnicas.  O  terapeuta  
ocupacional na orientação familiar e como agente multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua  
atuação nos programas de prevenção e assistência à excepcionalidade. Código de Ética Profissional. Fundamentos 
históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia 
Ocupacional com os Sistemas de Saúde. 
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