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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR 
 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de 
diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, 
ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências, intertextualidade e 
extratextualidade. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, 
uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação 
vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, 
preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido 
próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: 
relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e 
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia: fonemas e letras, 
sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos 
da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo acordo ortográfico. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES) 
 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do 
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, 
cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e 
do mundo. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Legislação (para todos os cargos/funções): 
Constituição Federal (Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da 
Organização do Estado; Da Organização dos Poderes). Estatuto dos Servidores do Município de 
Nova Itaberaba (SC). Lei Orgânica do Município de Nova Itaberaba (SC). 
 
- Nutricionista (20 hs.): 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Programa 
Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção Básica na Saúde. Nutrição Básica: Carboidratos, 
Proteínas, Lipídio, Vitaminas e Minerais – Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, 
Excreção, Classificação, Função e Recomendações; Dietoterapia nas diversas patologias: 
cardiovasculares, renais, sistema digestório, trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus, 
obesidade, desnutrição energética protéica; Nutrição em obstetrícia e pediatria; Aleitamento 
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materno e Alimentação complementar; Técnica Dietética: conceito, classificação e características; 
pré – preparo e preparo dos alimentos; Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, 
Organização, Coordenação e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição; Contaminação de 
Alimentos: Veículos de Contaminação; Microorganismos Contaminantes de Alimentos e 
Produtores de Toxinfecções; Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de Alimentos por 
Agentes Físicos, Químicos e por Microorganismos; Legislação Pertinentes a Alimentos e Serviços 
de Nutrição – Boas Práticas e Avaliação da Qualidade; Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; 
Epidemiologia Nutricional- determinantes da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminose A; 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) – conceito, avaliação e 
diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios nutricionais; Nutrição do escolar; Programa 
Bolsa Família; Promoção da Alimentação Saudável; Código de Ética; Humanização do 
atendimento; Nutrição do idoso; Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Conhecimentos 
básicos de informática. Atualidades profissionais. Atribuições do cargo. 
 
- Odontólogo (40 hs.): 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Programa 
Estratégia Saúde da Família – ESF. Atenção Básica na Saúde. Farmacologia aplicada à 
Odontologia: antibióticos, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatórios, hemostáticos, drogas 
ansiolíticas, relaxantes musculares de ação central, vitaminas. Tratamento de pacientes grávidas, 
diabéticos, cardíacos, com doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Anestesiologia local e 
controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Soluções anestésicas. Doenças periodontais: 
classificação, placa e cálculo dental, doença periodontal necrosante, raspagem e alisamento 
radicular, gengivite, periodontite. Radiologia. Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama, 
composição das resinas, cimentos. Restaurações diretas e indiretas, cerâmicas, em dentes anteriores 
e posteriores. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal e lesões não-cariosas. Manifestações 
bucais das doenças metabólicas. Doenças dos nervos e músculos, doenças de origem microbiana, 
distúrbios do metabolismo, doenças do sistema específico, anomalias dentárias, patologia das 
glândulas salivares, cistos, tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Infecções bacterianas, 
virais e micóticas, disseminação das infecções bucais. Cariologia: causas, tratamentos, prevenção. 
Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais. Desenvolvimento da Oclusão. 
Odontopediatria: 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, técnicas anestésicas e de RX em crianças, farmacologia para crianças. Flúor. 
Endodontia: cavidade pulpar, alterações patológicas no periápice, tratamento conservador da polpa 
dental, abertura coronária, obturação do canal radicular, apecificação. Cirurgias em Odontologia. 
Normas de biossegurança. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. 
Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Código de Ética Odontológica. Lei n° 
5.081/1966 – Regula o exercício da profissão odontológica. Conhecimentos básicos de informática. 
Atualidades profissionais. Atribuições do cargo. 
 


