
 

1 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
EDITAL DE CONCURSO Nº 02.01/2012 

 
O Prefeito do Município de Tupãssi, Estado do Paraná, Sr. JOSÉ CARLOS MARIUSSI, por meio de suas 
atribuições legais, resolve tornar público a complementação do anexo  I – Conteúdos Programáticos e Anexo II – 
Atribuições dos Cargos do Edital de Concurso nº 01.01/2012. 
 
ANEXO I 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1º - Acrescenta-se o conteúdo específico para os cargos de Odontólogo 40 horas e Odontólogo 20 horas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Odontólogo 40 horas e Odontólogo 20 horas: 
Conhecimentos específicos - Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de 
prevenção. Métodos preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais.  
Anatomia: Anatomia dental e análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental.  
Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor. Complicações das anestesias locais. Técnicas 
anestésicas em odontologia. Substância anestésica. Toxicologia. 
Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas.  Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medicação 
pré e pós-operatório. 
Dentística restauradora: Cárie dentária. Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de 
resina em dentes anteriores e posteriores. Adesivos. Amálgama. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). 
Tratamentos preventivos. Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. 
Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa 
dental. Abertura coronária. Obturação do canal radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. 
Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas 
Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas cardiovasculares, 
doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. 
Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança e no adolescente. Traumatismo na 
dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose 
dental. Selantes. Técnicas anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. 
Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do 
sistema específico. Anomalias dentárias. Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles.  
Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças periodontais. Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. 
Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. 
Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição das resinas. 
Ética odontológica: Código de ética odontológica. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma 
Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 
 
ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
2º - Acrescentam-se as atribuições dos cargos de Odontólogo 40 horas e Odontólogo 20 horas. 
 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
∗ Realizar exames estomatológicos para identificação de problemas no processo saúde-doença, dentro dos princípios da 

odontologia integral, visando a promoção, proteção, recuperação ou reabilitação do indivíduo no seu contexto social; 

∗ Participar de equipes multidisciplinar, conduzindo e desenvolvendo programas de saúde e participando de ações 
comunitárias, visando elevar os níveis de saúde bucal da população; 

∗ Propor normas, padrões e técnicas aplicáveis à odontologia integral, a partir da realização e colaboração em pesquisas 
científicas operacionais; 

∗ Desenvolver atividades relativas à vigilância sanitária e epidemológica em odontologia; 

 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Município de Tupãssi, Estado do Paraná, em 22 de março de 2012. 
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JOSÉ CARLOS MARIUSSI 
Prefeito 

 
Catarina da Costa 

Presidente 
Comissão Organizadora de Concurso 


