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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 
 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Porto dos 

Gaúchos/MT, no uso de suas atribuições legais faz saber que retifica o edital do Processo 

Seletivo Simplificado n° 001/2021 conforme segue: 
 

 

I. Fica ALTERADO o Anexo “III”, dos cargos conforme segue: 

 

ANEXO III                 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA                        

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

 

 

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Processo de trabalho em Enfermagem. Ética e Legislação em Enfermagem. Registros de 

Enfermagem. Fundamentos básicos do cuidado em Enfermagem: Preparo e administração de 

medicamentos e suas legislações; Interações medicamentosas; Nebulização, oxigenioterapia e 

aspiração das vias aéreas superiores; Cuidados com cateterismo vesical; Cuidados com sondas 

nasogástrica e nasoenteral; Cuidados com drenos; Tratamento de feridas; Sinais vitais; 

Processamento de artigos hospitalares; Medidas de higiene e conforto; Processamento de 

artigos e superfícies hospitalares; Manuseio de material estéril. Segurança no ambiente de 

trabalho: Controle de infecção hospitalar e normas de biossegurança; NR 32/2005 – Saúde e 

Segurança Ocupacional em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e suas atualizações; 

Riscos e acidentes ocupacionais e suas formas de prevenção; Ergonomia; Medidas de 

proteção à saúde do trabalhador; Organização do ambiente e da unidade hospitalar; Programa 

nacional de imunização. Cuidados de Enfermagem a clientes com distúrbios: oncológicos, 

respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrintestinais, geniturinários, 

endócrinos, metabólicos hidroeletrolíticos, ginecológicos, obstétricos e de locomoção. 

Concepções sobre o processo saúde-doença. Cuidados de Enfermagem em urgência e 

emergência. Cuidados de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Políticas de Saúde no 

Brasil. Cuidados de Enfermagem em Saúde Mental. Medidas de Educação em saúde. Noções 

de Epidemiologia geral e regional. Assistência à saúde da criança, do adolescente, da mulher, 

do homem, do idoso e do trabalhador. Prevenção de doenças infectocontagiosas. Estratégia de 

Saúde da Família. 

 

Cargo: DENTISTA 

Processo Saúde-doença: Epidemiologia; Conceito; Levantamentos epidemiológicos em saúde 

bucal. Biossegurança: Assepsia, desinfecção, esterilização, antissepsia; Acidentes de trabalho. 

Farmacologia: Farmacologia e terapêutica medicamentosa. Cariologia: Etiopatogenia, 

prevenção e tratamento. Dentística: Preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-

pulpar; Materiais restauradores diretos e indiretos; Lesões não cariosas. Periodontia: 

Diagnóstico; Prevenção das doenças periodontais; Periodontia médica (inter-relação com as 

doenças cardiovasculares, gravidez, diabete mellitus, tabagismo); Tratamento supragengival 
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(raspagem, alisamento, polimento e manutenção); Controle químico e mecânico da placa 

bacteriana; Gengivite, periodontite. Estomatologia: Diagnóstico e tratamento de lesões de 

tecido mole e duro; Lesões cancerizáveis, câncer bucal; Semiologia e patologia oral. 

Endodontia: Alterações pulpar e periapical; Diagnóstico e tratamento em endodontia. 

Radiologia: Técnicas intraorais; Método de localização radiográfica; Aspecto radiográfico das 

lesões pulpares e periapicais. Anestesia odontológica: Técnicas, acidentes e complicações; 

Anatomia aplicada à anestesiologia; Farmacologia dos anestésicos locais. Prótese: 

Diagnóstico, planejamento e tratamento. Odontopediatria: Semiologia e diagnóstico; 

Traumatismo bucodentário; Práticas preventivas e restauradoras; Técnica de restauração 

atraumática. Urgência e Emergência: Urgência em Odontologia; Trauma dental, hemorragia, 

pericoronarite, abcessos dentoalveolares, pulpite e alveolite; Suporte básico de vida. Lei do 

Exercício Profissional: Prontuário odontológico; Receitas; Atestados; Código de ética 

odontológico. Cirurgia: Princípios cirúrgicos; Planejamento e técnicas cirúrgicas; Cirurgia dos 

dentes inclusos ou impactados; Complicações póscirúrgicas. Atenção à Saúde: Atenção básica 

em Odontologia; Pessoas com necessidades especiais; Coagulopatias hereditárias; Pacientes 

grávidas ou com doenças crônicas. Odontogeriatria: Alterações sistêmicas com 

comprometimento bucal no idoso. Programas e estratégias saúde da família. 

 

 

Cargo: ENFERMEIRO 
Sistema Único de Saúde (SUS). Administração aplicada à Enfermagem: gerência e liderança. 

Ética e Legislação em Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Fundamentos básicos do cuidado em Enfermagem. Cuidados de Enfermagem com o 

ambiente, o cliente e o trabalhador: Controle de infecção hospitalar e normas de 

biossegurança; Assistência de enfermagem na prevenção de doenças infecto-parasitárias e 

crônico-degenerativas; Riscos e acidentes ocupacionais e suas formas de prevenção; 

Ergonomia; Medidas de proteção à saúde do trabalhador; Programa nacional de imunização. 

Doenças relacionadas ao trabalho e sua prevenção. Assistência de Enfermagem a clientes com 

distúrbios: oncológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, 

gastrintestinais, geniturinários, endócrinos, metabólicos, hidreletrolíticos, ginecológicos, 

obstétricos e de locomoção. Processo saúde-doença. Enfermagem em urgência e emergência. 

Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Segurança do paciente e Qualidade 

do Cuidado. Políticas de Saúde no Brasil. Saúde Mental. Educação em saúde. Epidemiologia 

geral e regional. Assistência à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do 

idoso e do trabalhador. Estratégia da Saúde da Família. 

 

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos - MT, em 25 de Fevereiro de 2021. 
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VANDERLEI ANTONIO DE ABREU 

Prefeito Municipal 
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VALMIR ALMEIDA ÂNGELO 

Presidente da Comissão 


