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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL - PB 
 

 

RETIFICAÇÃO 001 -  DO EDITAL DE CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001/2016 

 
 

Retifica-se o Anexo I do conteúdo programático do Edital Normativo nº 001/2016, referente aos cargos de 
nível médio, ficando da seguinte forma: 
 

NÍVEL MÉDIO 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

PORTUGUÊS 

Interpretação de texto. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas e divisão 

silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e 

polissemia. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 

Sintaxe: os termos da oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e 

nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, 

hipônimos e hiperônimos.  

INFORMÁTICA 

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware, software e 

peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas 

operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e 

pastas, instalação de programas e periféricos em micro computadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e 

intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e 

aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e 

pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções 

de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls, antispyware); 

noções de utilização de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e 

aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de utilização de 

aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOffice e Apache OpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos 

para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para 

manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. 

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS 

LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operação. Sequências e reconhecimento de padrões. Sentenças, 
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simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. 

Problemas de raciocínio. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Ética profissional; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de 

Saúde Bucal; Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Noções da rotina de um consultório dentário; 

Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de 

pacientes, radiografias, documentações; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos 

utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação; Medidas de proteção 

individual; Doenças transmissíveis na prática odontológica; Normas de desinfecção e esterilização. 

RECEPCIONISTA 

PORTUGUÊS 

Interpretação de texto. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas e divisão 

silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e 

polissemia. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 

Sintaxe: os termos da oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e 

nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, 

hipônimos e hiperônimos.  

INFORMÁTICA 

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware, software e 

peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas 

operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e 

pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e 

intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e 

aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e 

pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções 

de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls, antispyware); 

noções de utilização de redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e 

aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de utilização de 

aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para 

o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para 

manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. 

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS 

LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operação. Sequências e reconhecimento de padrões. Sentenças, 

simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. 

Problemas de raciocínio. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Abordagem Sistêmica nas Organizações. Administração de conflitos X Assertividade. Aspectos gerais da redação comercial e 

Oficial: definição e finalidade, forma e estrutura (Ata, ofício, Memorando, circular, requerimento, Declaração, aviso, ordens 
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de serviços e portarias). Atendimento ao Público Interno e Externo. Comportamento Organizacional. Ética profissional. Formas 

de comunicação. Gestão do tempo: seleção, priorização, fluxograma, cronograma, situações de ruptura e acompanhamento 

das atividades pertinentes ao trabalho. Linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais. Marketing Pessoal. Noções de 

Administração de Pessoal. Relacionamento Interpessoal. Técnicas de Atendimento ao público por telefone. 

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

PORTUGUÊS 

Interpretação de texto. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas e divisão 

silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e 

polissemia. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 

Sintaxe: os termos da oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e 

nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, 

hipônimos e hiperônimos.  

INFORMÁTICA 

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware, software e 

peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas 

operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e 

pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e 

intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e 

aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e 

pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções 

de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls, antispyware); 

noções de utilização de redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e 

aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de utilização de 

aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para 

o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para 

manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. 

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS 

LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operação. Sequências e reconhecimento de padrões. Sentenças, 

simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. 

Problemas de raciocínio. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Código de Saúde, leis complementares e decretos municipais que tratam de assuntos que envolvam a vigilância sanitária; 

noções de saúde e doenças; noções de anatomia e fisiologia humanas; nutrição e dietética; noção geral de nutrimentos 

e suas funções no organismo; influência da má nutrição na determinação e distribuição de distúrbios de saúde; higiene 

e profilaxia: noções de saúde, de alimentação, de habilitação corporal do vestuário; noções de saneamento básico e 

agravos à saúde; noções básicas sobre doenças infecto-contagiosas, defesas do organismo; noções de vacinação e 

prevenção de doenças; Controle de doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis; dengue; malária; febre 

amarela. Processo Saúde-Doença. Coeficientes avaliadores de saúde. Epidemiologia descritiva e metodologia 
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epidemiológica. Endemia e epidemia. Sistema de Vigilância Epidemiológica e ação no controle de doenças. Doenças 

transmissíveis e modos de transmissão. Saúde materno infantil. Programas de imunização. Eficácia de vacinas. 

Saneamento do meio ambiente. Saúde e nutrição. Biossegurança. Vigilância sanitária. Sistema único de saúde. 

Consciência local e global relativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e 

a realidade cotidiana.  Compreensão dos problemas ambientais que afetam a vida da comunidade do município, do 

estado, do país e do planeta. Relação entre as questões políticas, econômicas e sociais e as questões ambientais. 

Atribuições da Vigilância Sanitária. Conceito: área de abrangência, instrumentos de Atuação, o poder de polícia, emissão 

de autos e documentos legais, fiscalização e inspeção sanitária. Vistorias Alimento: manipulação, armazenamento, 

transporte, saúde do trabalhador e edificações. Legislação municipal. Doenças transmissíveis por alimentos; Noções 

sobre intoxicação por Agrotóxicos; Alimento: manipulação, armazenamento e transporte; saúde do trabalhador; normas 

federais constituição brasileira de 1988; Título I; Título II; Título III; Cap. VII, Seção I e II; Título VIII; Cap. II, Seção II 

e Cap. VI; Lei 

8.080/90; Lei 9.782/99 e med. Prov. 2.190-34 de 23 de agosto de 2001. Normas estaduais: lei 6.320/83; Decreto 

24.622/84; Decreto31.455/87; Decreto 23.663/84. 

 
 

 
Os demais itens permanecem inalterados. 
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