PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÙBLICO Nº. 01/2009
EDITAL Nº. 002/2009 - RETIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal, através da Comissão Municipal de Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul. TORNA PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, que no Anexo III do Edital 001/2009 - Conteúdo Programático –
foi efetuada a seguinte retificação:
O conteúdo de Conhecimentos Específicos para o cargo de ODONTOLOGO, passa
vigorar com a seguinte redação:
PATOLOGIA ORAL – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e
para-orais; Cárie dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica;
Lesões pré-malígnas e malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e nãoodontogênicos; Cistos odontogênicos e nãoodontogênicos; Manifestações orais das doenças
sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; Doenças das glândulas salivares;
Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos da prática odontológica: anamnese,
exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA – Conceitos gerais de vias de
introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, analgésicos,
antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes
especiais fármacos-dependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das
emergências médicas no consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do
cirurgião-dentista.. DENTÍSTICA – Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo
do campo operatório, isolamento relativo e absoluto do campo operatório – instrumental e
técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de cunha distal e proximal, espaço
biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, ionômero de vidro,
compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo pulpar;
Clareamento dental. CIRURGIA – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia; Acidentes e
complicações em cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios gerais de
traumatologia buco-maxilofacial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos
e tumores da cavidade oral; Cirurgia pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia.
RADIOLOGIA- Princípios gerais de aplicação em odontologia; Conceito e física das radiações;
Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos biológicos dos RX; Técnicas
radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização radiográfica; Interpretação radiográfica
das patologias orais; Novos métodos em imagenologia odontológica.BIOSSEGURANÇA EM
ODONTOLOGIA – Métodos de controle de infecção e esterilização; Proteção profissional e do
paciente. OCLUSÃO – Fundamentos de oclusão e dos movimentos mandibulares;
Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo- mandibulares. ÉTICA E
LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA – O código de ética odontológico. Saúde pública: Lei
orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. Legislação
Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da
Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida,
em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o
perfil nosológico/ epidemiológico do Município: turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, HAS,
ICC – Insuficiência cardíaca congênita, ansiedades, depressão, psicoses e diabetes millitus
Caarapó, 13 de novembro de 2009.
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