
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012 

 
 

ERRATA N.º 1 
 

Art. 1º.  No Anexo III – Quadro de Cargos e Vagas do Edital de Concurso Público nº 001/2012 da Prefeitura 
Municipal de Medeiros neto, acrescenta-se o cargo:  
 

CÓD. 
CARGO 

 CARGO 
REQUISITO/ 

ESCOLARIDADE 
Nº 

VAGAS 

VAGAS 
DESTINADAS 

PORTADORES 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

VALOR 
VENCIMENTO 

(R$) 

VALOR 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL PROVAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÕES 

91 
Auxiliar de Consultório 
Odontológico 

 
2º Grau + registro 
no CRO 03 00 622,00 50,00 40 horas 

Português 
Conhecimentos Específicos 

20 
20 

2,5 
2,5 

 
 

Art. 2º.  Programa de Prova para o cargo de Auxiliar de Consultório Odontológico. 
 

91. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  
Português: Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem; 
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Tipos 
de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura dissertativa; coesão e coerência 
textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; figuras e vícios de linguagem;  Variantes 
linguísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação 
das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras 
de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = 
Empregar corretamente: ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, 
reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula. Classes de palavras: 1.Substantivos = tipos de substantivos, 
flexão dos substantivos em gênero, número e grau; 2. Artigos = definidos e indefinidos; 3. Adjetivos = classificação 
dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva; 4.Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e 
número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo; 
5.Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, 
relativo; 6.Numerais = flexão dos numerais e emprego; 7.Preposições;  8.Conjunções; 9. Interjeições; 10. Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; Termos da oração = 
sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); complementos verbais e complementos nominais; aposto; 
vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal: 
Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e se. 
Conhecimentos Específicos:  Saúde Coletiva: Promoção de saúde; Epidemiologia dos problemas bucais; Flúor: 
uso; intoxicação crônica e aguda; Educação em saúde bucal; Políticas de saúde; SUS – Sistema Único de Saúde; 
Estratégia de Saúde da Família; Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família. Anatomia e Morfologia dentária: 
Função Dentária; Componentes da coroa e raiz; Complexo dentina polpa; Nomenclatura das dentições; 
Nomenclatura das cavidades; Tipos de dentições e características. Cariologia: Tipos de cárie; controle da doença; 
Placa bacteriana, tártaro; Medidas de prevenção da cárie dental; Mecanismo de ação do flúor. Equipamentos, 
Materiais e Aparelhos Odontológicos utilização, manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; 
Materiais Diversos de uso em odontologia; Equipamentos Odontológicos. Controle de Infecção em Odontologia: 
Aspectos de interesse em odontologia. Deontologia e Ética odontológica. Ergonomia Aplicada. Doenças 
Infectocontagiosas. 

 
Art. 3º.  Continuam em vigor todos os demais termos e condições do Edital de Concurso Público n.º 001/2012 
que não tenham sido expressamente alterados. 

 
Medeiros Neto - BA, 21 de setembro de 2012. 

 
 

Adalberto Alves Pinto 
Prefeito Municipal 

 


