PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
PROCESSO SELETIVO Nº 005/2021

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Gêneros textuais. Gêneros literários. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de
texto. Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Denotação e Conotação. Figuras de linguagem.
Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e
interjeições. Estrutura e formação de palavras. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação
gráfica, crase, divisão silábica, Novo Acordo Ortográfico. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido
de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos,
ambiguidade, polissemia. Letra, fonema, dígrafo, encontro vocálico e encontro consonantal. Sintaxe: frase,
oração e período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Orações coordenadas e orações
subordinadas. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.
RACIOCÍNIO LÓGICO (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz) no conjunto dos Números Reais
(Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais). Múltiplos e divisores. Máximo divisor comum (MDC). Mínimo
múltiplo comum (MMC). Sistema métrico decimal. Área e perímetro de figuras planas. Equações do 1º e do 2º
grau. Razão e proporção: propriedades das proporções e divisão proporcional. Regra de três simples.
Porcentagem. Juros simples e compostos. Fatoração. Operações com polinômios. Produtos notáveis. Relações
métricas no triângulo retângulo. Aplicação do teorema de Pitágoras. Razões Trigonométricas. Função afim (do
1º grau). Função quadrática (do 2º grau). Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória
Simples. Estatística e Probabilidade. Possibilidades e chances. Tratamento da informação: gráficos e tabelas.
Geometria espacial: áreas das superfícies e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esfera. Resolução
de situações problema.
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Lei Orgânica do Município. Aspectos geográficos, históricos, artísticos, físicos, econômicos, sociais, políticos e
estatísticos do Brasil, do estado da Bahia e do município de Vitória da Conquista. 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 mundo, do Brasil,
do Estado da Bahia e do município ocorridos até a data da realização da prova, divulgados na mídia local e/ou
nacional. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Auxiliar de Saúde Bucal

Ética profissional. Processo saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e
estratégias. Trabalho em equipe. Anatomia dentária. Ergonomia em saúde
bucal. Educação em saúde bucal. Placa bacteriana: identificação, índices,
fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença
periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles. Normas de funcionamento
e protocolos de atendimento no setor saúde. Biossegurança de trabalho no
controle de infecção da prática odontológica. Procedimentos preventivos,
individuais ou coletivos, nos usuários para o atendimento clínico (escovação
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Educador Social

Técnico Administrativo

Técnico de Enfermagem

supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, selantes, raspagem,
alisamentos e polimentos, utilização do flúor). Normas para o exercício
profissional. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização,
cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos.
Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais,
equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico,
postura, posição de trabalho.
Conceitos gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos
sociais, seguridade social, cidadania, educação em saúde, proteção social,
violência social. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. Declaração
Universal dos Direitos Humanos; Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária. Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e
Adolescentes. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho
Infantil. A importância da participação popular na garantia dos direitos
sociais. Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho
com famílias. A importância da família no convívio social e na proteção
social da criança e do adolescente. Trabalho com grupos. A importância da
rede socioassistencial, da busca ativa e trabalho em equipe. Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente ECA/1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de
Assistência Social - PNAS/2004; Política Nacional do Idoso - PNI/1994;
Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Lei 10.216/2001. Portaria 3088/2011.
Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Classificação de
documentos e correspondências. Correspondência oficial. Processos
administrativos: formação, autuação e tramitação. Gestão de material e
controle de estoques e almoxarifado. Organização administrativa dos
serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no
atendimento ao público, a imagem da instituição, a imagem profissional,
sigilo e postura. Noções de informática, incluindo hardware, impressoras,
scanners e multifuncionais. Noções de Direito Constitucional: Princípios
fundamentais da Constituição da República. Direitos e garantias
fundamentais. Organização do Estado - da administração pública. Tributação
e do Orçamento - das finanças públicas. Noções de Direito Administrativo:
Princípios administrativos. Atos Administrativos. Administração pública administração direta e indireta e modalidades de entidades administrativas.
Licitações e contratos da Administração Pública (Lei 8.666/93). Ética
profissional. Demais conhecimentos sobre a rotina do técnico administrativo
e sobre o cargo.
Código de Ética Profissional. Ética: Princípios Básicos De Ética.
Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas. Introdução à
Enfermagem, fundamentos e técnicas de Enfermagem. Ações de Atenção à
Vigilância em Saúde: vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e
ambiental, vigilância à saúde do trabalhador. Assistência à criança:
desidratação, desnutrição, verminoses, doenças transmissíveis. Assistência à
mulher: gravidez, parto, pós-parto, amamentação, planejamento familiar,
prevenção do câncer de colo e mamas. Ações de atenção à saúde do homem
e idoso. Instruções e cuidados para a coleta de sangue, fezes e urina.
Curativos: Potencial de contaminação, técnicas de curativos. Princípios da
administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de
farmacoterapia. Condutas do Técnico em Enfermagem na Saúde Mental:
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intervenções, sinais e sintomas. Doenças Sexualmente Transmissíveis e
prevenções. Imunização: vacinas, acondicionamento, cadeia de frio
(conservação), dosagens, aplicação, calendário de vacinação. Esterilização de
Material. Saneamento Básico: Esgoto sanitário, destino do lixo. Sistema
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90.
Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Medidas de prevenção e
controle de infecções. Primeiros socorros. Atuação do Técnico em
Enfermagem nas Urgências e Emergências, traumatismos, fraturas,
queimaduras, hemorragias, coma diabético, reanimação cardiopulmonar. O
paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós-operatórios. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
NÍVEL SUPERIOR

Assistente Social

Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma
sanitária e Reforma Psiquiátrica. Tendências contemporâneas de abordagem
do trabalho coletivo na saúde e na assistência social. Serviço Social e família:
diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. O
Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social
e Serviço social. Planejamento e Serviço Social. Programas, projetos, serviços e
benefícios de Assistência Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores
Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em
rede. Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde.
Legislação específica do Serviço Social. Código de Ética Profissional do
Assistente Social. Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Estatuto do Idoso.

Educador Físico

A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e
cultura: a Educação Física e a pluralidade cultural. Educação para o lazer.
Jogos e Esportes. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física.
Educação Física e Aprendizagem social. Abordagens pedagógicas da Educação
Física. Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da Educação
Física. Objetivos e conteúdo da Educação Física escolar. Fases do
desenvolvimento Humano. Psicomotricidade. Aprendizagem motora.
Proposições Metodológicas da Educação Física. Organização desportiva:
torneios, campeonatos, competições. Didática e Prática de Ensino específica
da disciplina. Organização de Eventos Esportivos e Culturais. Aprendizagem e
Desenvolvimento motor. Fisiologia do Exercício. Educação Física e a saúde do
ser humano.

Enfermeiro

Fundamentos da Prática de Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação de Saúde e
Exame Físico. Enfermagem Geral: Técnicas Básicas – SSVV, higienização,
administração de medicamentos, preparação para exames, coleta de material
para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação:
Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do
Enfermeiro, Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Enfermagem em
Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de
notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Política
Nacional da saúde do homem e da mulher. Reforma sanitária e Reforma
Psiquiátrica. Política de Saúde Mental. Assistência de enfermagem ao cliente
adulto e idoso portador de afecção cardiovascular, respiratória, digestiva,
endócrina, renal, neurológica, hematológica e genito-urinária. Epidemiologia.
Doenças infecciosas e Parasitárias. Enfermagem Hospitalar: Terminologias,
centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material,
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esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência:
PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes
com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise
convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do
calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento,
amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias mais
comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Sistema Único de
Saúde (Lei n. 8080/1990 e 8142/1990). Biossegurança. Atualidades em
Enfermagem. Política nacional de atenção básica (PNAB).

Farmacêutico

Farmacologia clínica e terapêutica: Farmacocinética, Farmacodinâmica e
Mecanismos de ação das drogas. Grupos farmacológicos das drogas que
atuam nos diversos órgãos e sistemas. Toxicologia. Interações
medicamentosas. Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica. Química
farmacêutica. Farmacognosia. Boas práticas de fabricação de produtos
farmacêuticos. Padronização, seleção, programação e estimativas de
necessidade, aquisição, prescrição e dispensação de medicamentos. Uso
racional de medicamentos. Material médico hospitalar. Assistência
Farmacêutica (Gerenciamento farmacêutico e atenção farmacêutica). Ética
Profissional. Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia. Indicadores de Saúde
Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória (Fisiopatologia,
características e tratamento). Gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde. SUS – Princípios, diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90,
Política Nacional de Atenção Básica). Programa Saúde da Família (PSF).
Programas de assistência farmacêutica no SUS. Legislação - assistência
farmacêutica no SUS: Política Nacional de Medicamentos e de Assistência
Farmacêutica; Assistência farmacêutica na atenção primária à saúde. Atenção
Farmacêutica e a farmácia básica. Ciclo da Assistência Farmacêutica e suas
etapas: Seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e
dispensação de medicamentos em serviços de saúde públicos. Farmácia social
e legislação: Código de ética da profissão farmacêutica. Medicamentos
genéricos e medicamentos sujeitos a controle especial. Promoção do uso
racional de medicamentos. Cuidados farmacêuticos na atenção à saúde.
Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares. Farmacovigilância.

Fisioterapeuta

Ética profissional. Anatomia e fisiologia humana geral. Histologia,
neurofisiologia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos
em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica.
Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. Indicação,
contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia,
mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e
profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia,
fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos
fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e
traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria:
fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora.

Fonoaudiólogo

Audição – Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição. Avaliação e
diagnóstico audiológico. Avaliação e diagnóstico audiológico. Deficiência da
audição, reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo. Reabilitação e
implante coclear. Reabilitação vestibular. Triagem auditiva neonatal. Perda
auditiva induzida por ruído. Linguagem – Linguagem oral e escrita.
Fundamentos da Linguística. Atuação relacionada às lesões cerebrais. Atuação
relacionada à terceira idade. Voz – Anatomia e fisiologia do aparelho fonador.
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Distúrbio da voz. Fisiologia das técnicas vocais. Voz e disfonia nos ciclos de
vida. Promoção de saúde, qualidade de vida e voz. Motricidade Orofacial –
Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático. Desenvolvimento das
estruturas e funções orofaciais. Avaliação, diagnóstico e tratamento em
Motricidade Orofacial. Disfunções da articulação temporomandibular e dor
orofacial, Estética facial, paralisia facial, queimaduras, câncer de boca, fissuras
lábiopalatinas. Alterações de fala músculo esqueléticas. Disfagia - Anatomia
da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago. Fisiologia da
deglutição. Avaliação nas disfagias e tratamento das disfagias. Fonoaudiologia
Educacional – Políticas públicas federais na educação – Lei de Diretrizes e
Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais. Políticas de atendimento
educacional especializado. Aquisição da leitura, escrita e alfabetização.
Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à
aprendizagem. Atuação fonoaudiológica na educação. Saúde Coletiva –
Diretrizes e Princípios do Sistema Único de Saúde.

Nutricionista

Formação, legislação e ética no exercício profissional. Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional. Bases científicas para o estabelecimento dos
requerimentos nutricionais e das recomendações dietéticas. Promoção da
alimentação saudável. Avaliação nutricional, necessidades e recomendações
nutricionais na gestação, infância e adolescência. Amamentação e
alimentação complementar no primeiro ano de vida. Diagnóstico, tratamento
e prevenção da obesidade e carências nutricionais na infância e adolescência.
Métodos e técnicas de avaliação nutricional em adultos e idosos. Cuidado
Nutricional de adultos e idosos. Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças
renais, dislipidemias, diabetes mellitus, obesidade, hipertensão arterial,
afecções do trato digestório, câncer, pneumopatias anemias e síndrome
metabólica. Controle higiênico, sanitário e tecnológico de alimentos: Sistemas
de controle de qualidade de alimentos. Boas práticas para manipulação e
preparação de alimentos. Legislação sanitária dos alimentos. Segurança
Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e Programas de Nutrição e
Alimentação no Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) e
do Trabalhador (PAT). Promoção da saúde e prevenção de doenças.
Epidemiologia Nutricional: Transição epidemiológica, nutricional e alimentar
no Brasil. Determinantes sociais, econômicos e culturais dos distúrbios
alimentares e nutricionais. Avaliação nutricional de coletividades: métodos,
técnicas e indicadores.

Odontólogo - Clínico Geral

Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios
complementares de diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico,
prevenção, fluorterapia e toxicologia. Fluoretação das águas de
abastecimento público: benefícios; controle. Fluoretos: ação sistêmica e ação
tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie;
toxicidade. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento
conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia,
diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de
restauração. Anestesia loco-regional oral: técnica, anestésicos, acidentes,
medicação de emergência. Procedimentos endodônticos: polpotomia,
pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. Procedimentos
periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças
gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação
profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Radiologia oral.
Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em
Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação. Principais problemas de
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saúde bucal em saúde pública. Epidemiologia do câncer bucal. Biossegurança:
manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais
infectantes. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Geral. Hemorragias
Controle. Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral. Ética profissional.

Pedagogo

História da educação a educação como processo de construção histórica. A
constituição histórica da escola pública brasileira. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da
Educação Nacional. Relação escola-sociedade. Sociologia da educação.
Psicologia da educação - teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. A
constituição da personalidade do indivíduo e suas relações com a educação. O
papel dos vínculos afetivos na aprendizagem. Teorias pedagógicas - teorias
educacionais. Didática e práticas de ensino. Planejamento educacional,
materiais curriculares e recursos didáticos. Avaliação educacional - a avaliação
como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Práticas
avaliativas: sujeitos, objetos e métodos da avaliação. As políticas
educacionais, os programas do governo federal para o desenvolvimento da
educação pública brasileira. As inovações tecnológicas e sua utilização no
processo de ensino-aprendizagem. O processo ação-reflexão-ação no
desenvolvimento do trabalho pedagógico. Abordagem histórica dos conceitos
de alfabetização e letramento. Distúrbios de aprendizagem. Letramento e
avaliação na prática pedagógica interdisciplinar. Ambiente alfabetizador.
Educação Especial e Educação Inclusiva no Brasil. Necessidades educativas
especiais. Altas habilidades e superdotação. Trabalhos pedagógicos com
alunos portadores de paralisia cerebral. Hiperatividade. Autismo. O currículo
inclusivo. Turmas multisseriadas e a diversidade. Políticas de ação afirmativa.
Inclusão social. Políticas públicas em alfabetização destinadas às pessoas,
jovens, adultas e idosas, no Brasil. Metodologias educacionais aplicáveis a
programas de saúde.

Psicólogo

A profissão de Psicólogo e as suas áreas de atuação. O Código de Ética
Profissional. Métodos da Psicologia. A Personalidade. A sensação e a
percepção. Gestalt – Terapia. O Behaviorismo. Desordens da Personalidade.
Psicopatologias na infância, adolescência e fase adulta. Conhecimentos em
Psicomotricidade. Psicoterapia individual de grupo. Desenvolvimento infantil.
Transtornos globais do desenvolvimento. Psicoterapia Breve. Orientação
Familiar. Psicologia Social e Psicologia Comunitária. Representação Social.
Saúde, gênero e violência. Psicologia da saúde no contexto social e hospitalar.
Processos organizacionais e saúde. Cultura, saúde e desenvolvimento
humano. Estresse e processos psicossomáticos. Elaboração e execução de
estratégias de prevenção, promoção e intervenção no âmbito da psicologia da
saúde. O processo de luto. Distúrbios e transtornos de aprendizagem. Noções
básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico,
fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade,
alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento.
Conhecimentos inerentes ao SUS e suas Redes de Saúde. Reforma
Psiquiátrica. Política de Saúde Mental. Conhecimentos e atualidades
referentes à função/profissão.

Terapeuta Ocupacional

Evolução histórica da ocupação, como forma de tratamento. Fundamentos e
princípios da ocupação terapêutica. A terapia ocupacional na paralisia
cerebral: definições, transtornos, avaliação, tratamento e trabalho de equipe.
A terapia ocupacional na área neuro pediátrica - habilidades motoras gerais,
desenvolvimento normal e patológico, aspectos motores perspectivos e

Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
PROCESSO SELETIVO Nº 005/2021

cognitivos. Terapia ocupacional e saúde mental: perspectiva histórica,
fundamentos teóricos para a prática. Terapia ocupacional nas afecções
traumato-ortopédica, reumatológica e neurológica - tratamento, órtese,
prótese e adaptações. Terapia ocupacional no contexto hospitalar. Terapia
ocupacional na saúde do trabalhador. Terapia Ocupacional nos processos
socio educacionais e de inclusão. Terapia Ocupacional na gerontologia.
Terapia ocupacional na saúde pública, atenção primária, abordagens
comunitárias e territoriais. Os modelos teóricos utilizados na prática da
terapia ocupacional. Código de ética profissional da Terapia Ocupacional.
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