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ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

DISCIPLINA CONTEÚDO 

Língua Portuguesa 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. 
Denotação e Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, 
adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: 
emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e 
produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos e antônimos. Sintaxe: 
frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Raciocínio Lógico  

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações 
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Conceito de metade, dobro e triplo. 
Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e massa. Comparação de comprimentos, 
capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo e estreito, comprido e 
curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de situações-
problema. 

Conhecimentos 
Gerais 

Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do 
Município. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente 
divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações 
históricas. 

 

NÍVEL MÉDIO:  EDUCADOR SOCIAL: CUIDADOR; INSTRUTOR DE ARTES; INSTRUTOR DE ESPORTES; INSTRUTOR DE 
MÚSICA; MOBILIZADOR SOCIAL 

DISCIPLINA CONTEÚDO 

Língua 
Portuguesa 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. 
Denotação e Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, 
adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego 
de maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção 
de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, 
oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Raciocínio Lógico  

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações 
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Conceito de metade, dobro e triplo. 
Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e massa. Comparação de comprimentos, 
capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo e estreito, comprido e 
curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de situações-
problema. 

Conhecimentos 
Gerais 

Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do 
Município. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente 
divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações 
históricas.  

NOÇÕES BÁSICAS DAS LEIS:  

1. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a assistência social e dá outras 
providências. 

2. BRASIL. Conselho Nacional da Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009. Brasília, 2009. Reimpressão 
2014. Disponível em 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf
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3. Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, Institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa 
Alimenta Brasil; define metas para taxas de pobreza; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14284.html 

4. Decreto nº 11.016 de 29 de março de 2022, regulamenta o cadastro único para programas 
sociais do governo federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2022/decreto/d11016.html 

5. Lei nº 1186/2003 – Institui a Política de Habitação Popular no Município de Vitória da 
Conquista, cria o Programa, o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação Popular e dá outras 
providências. 

6. Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, institui o Programa Casa Verde e Amarela. 

7. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, dispõe sobre a regularização fundiária rural e 
urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a 
regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a 
eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União [...];  

Conhecimentos 
Pedagógicos 

Fundamentos da Educação; Processo de ensino e aprendizagem: papel do educador, do educando, 
da sociedade. Avaliação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; Relações 
socioeconômicas e político - culturais da educação; Educação inclusiva. Educação e Direitos 
Humanos, Democracia e Cidadania; A função social da escola; Inclusão educacional e respeito à 
diversidade; Didática e organização do ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e 
avaliação da aprendizagem; Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição 
com a prática pedagógica; Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos; Lei nº 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 – História e Cultura Afro 
Brasileira e Africana; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007; Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 

 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – ATENDENTE DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO; TÉCNICO ADMINISTRATIVO; ATENDENTE DE 
SISTEMA DA INFORMAÇÃO; TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TÉCNICO ADMINISTRATIVO: INTÉRPRETE DE LIBRAS 

DISCIPLINA CONTEÚDO 

Língua 
Portuguesa 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. 
Denotação e Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, 
numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de 
maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de 
efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, 
sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Raciocínio 
Lógico  

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações 
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Conceito de metade, dobro e triplo. 
Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e massa. Comparação de comprimentos, 
capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo e estreito, comprido e 
curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de situações-
problema. 

Informática 

1. Noções de sistema operacional (Windows e Linux ); 

2. Edição de textos, planilhas e apresentações (Ambientes Microsoft Office e BrOffice); 

3. Rede de computadores; 

3.1. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos e internet e intranet; 

3.2. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); 

3.4. Sítios de busca e pesquisa na internet; 

3.7. Computação na nuvem (Cloud Computing); 

4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas; 

5. Segurança da informação; 

5.1. Procedimentos de segurança; 

5.2. Noções de vírus, worms e pragas virtuais; 

5.3. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware, etc.); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14284.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11016.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11016.html
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5.4. Procedimentos de backup; 

5.5. Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). 

Conhecimentos 
Gerais 

Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Município. 
Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na 
imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.  

NOÇÕES BÁSICAS DAS LEIS:  

1. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a assistência social e dá outras 
providências. 

2. BRASIL. Conselho Nacional da Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009. Brasília, 2009. Reimpressão 2014. 
Disponível em 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf.  

3. Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, Institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa 
Alimenta Brasil; define metas para taxas de pobreza; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14284.html 

4. Decreto nº 11.016 de 29 de março de 2022, regulamenta o cadastro único para programas 
sociais do governo federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2022/decreto/d11016.html 

5. Lei nº 1186/2003 – Institui a Política de Habitação Popular no Município de Vitória da 
Conquista, cria o Programa, o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação Popular e dá outras 
providências. 

6. Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, institui o Programa Casa Verde e Amarela. 

7. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, 
sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização 
fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos 
procedimentos de alienação de imóveis da União [...];  

 

NÍVEL MÉDIO – MESTRE DE OBRAS 

DISCIPLINA CONTEÚDO 

Língua Portuguesa 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. 
Denotação e Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, 
adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: 
emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e 
produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos e antônimos. Sintaxe: 
frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Raciocínio Lógico   

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações 
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Conceito de metade, dobro e triplo. 
Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e massa. Comparação de comprimentos, 
capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo e estreito, comprido e 
curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de situações-
problema. 

Conhecimentos 
Gerais 

Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do 
Município. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente 
divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações 
históricas.   

Conhecimentos 
Específicos 

Segurança no trabalho. Primeiros socorros. Sistema de gestão da qualidade. Controle de 
almoxarifado. Leitura e interpretação de projetos. Etapas da construção. Diretrizes para o 
planejamento de canteiros de obra. Noções topográficas. Estruturas e fundações. Técnicas de 
alvenaria. Drywall. Instalações hidráulicas sistemas de instalações hidráulicas. Rede de esgoto. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14284.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11016.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11016.html
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Instalações elétricas. Revestimento cerâmico. Pintor de paredes. Orçamento da obra. Gestão de 
equipes. 

 

NÍVEL SUPERIOR – ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, DESIGN GRÁFICO, JORNALISTA, NUTRICIONISTA, PEDAGOGO E 
PSICÓLOGO 

DISCIPLINA CONTEÚDO 

Língua 
Portuguesa 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. 
Denotação e Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, 
numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de 
maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de 
efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, 
sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal. 

Raciocínio 
Lógico   

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações 
fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Conceito de metade, dobro e triplo. 
Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e massa. Comparação de comprimentos, 
capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo e estreito, comprido e 
curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de situações-
problema. 

Conhecimentos 
Gerais 

Lei Orgânica do Município. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História do Município. 
Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na 
imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.  

NOÇÕES BÁSICAS DAS LEIS:  

1. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a assistência social e dá outras 
providências. 

2. BRASIL. Conselho Nacional da Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009. Brasília, 2009. Reimpressão 2014. 
Disponível em 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf.  

3. Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, Institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa 
Alimenta Brasil; define metas para taxas de pobreza; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14284.html 

4. Decreto nº 11.016 de 29 de março de 2022, regulamenta o cadastro único para programas 
sociais do governo federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2022/decreto/d11016.html 

5. Lei nº 1186/2003 – Institui a Política de Habitação Popular no Município de Vitória da 
Conquista, cria o Programa, o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação Popular e dá outras 
providências. 

6. Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, institui o Programa Casa Verde e Amarela. 

7. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, 
sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização 
fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos 
procedimentos de alienação de imóveis da União [...];  

Conhecimentos 
Específicos 

Vide tabela de conhecimentos específicos constante abaixo. 

 

NÍVEL SUPERIOR – ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, DESIGN GRÁFICO, JORNALISTA, NUTRICIONISTA, PEDAGOGO E 
PSICÓLOGO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE 
SOCIAL  

Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Tendências contemporâneas de 
abordagem do trabalho coletivo na saúde e na assistência social. Serviço Social e família: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14284.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11016.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11016.html


   
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

PROCESSO SELETIVO N° 003/2022 

 

 

 

   
Página 5 

diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. O Serviço Social no 
Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamtento 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. 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 

CONTADOR  

Fundamentos de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis. 
Patrimônio Público. Execução orçamentária: fases da receita - previsão, lançamento, arrecadação 
e recolhimento, e fases da despesa - programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento. 
Restos a pagar. Dívida Pública e Dívida Ativa. Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, 
fatos contábeis, lançamentos e escrituração. Balanço Patrimonial. Demonstração dos lucros e 
Prejuízos acumulados. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração dos fluxos de caixa, 
Demonstração do valor adicionado. Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: 
origem, conceito, campo de aplicação e legislação. Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. Ciclo orçamentário. Créditos 
adicionais. Princípios orçamentários. Sistemas contábeis aplicados ao setor público e o plano de 
contas. Controle interno e externo da administração pública: conceito de controladoria e sua 
missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. Lei Complementar 
Federal no 101/2000 e suas alterações posteriores - Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal no 
8.666/93 e suas alterações posteriores - Lei de Licitações. Lei Federal nº 10.520/2002 Institui no 
âmbito da Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Ética profissional. 

DESIGN GRÁFICO  

Conceitos: design, programação visual e produção gráfica; Gestalt; Princípios do design: 
Alinhamento, Balanço, Contraste, Proximidade, Repetição/Consistência; Elementos básicos do 
design: ponto, linha, piano (negativo e positivo); Elementos visuais: formato, textura, padrão, cor, 
tamanho; Sistema de sinalização: Conteúdo, forma, materiais e técnica; tipografia para sinalização; 
Layout: conceito, uso, grid, elementos, diferenciação de mídias na criação de layouts; Projeto 
gráfico: identidade visual, identidade visual corporativa, estratégias de criação de identidade visual 
corporativa; aplicações; Linguagem iconográfica; Imagens matriciais e vetoriais; Formatos e 
resolução de imagem; Teoria da cor: sistemas pictóricos e sistemas de luz; cores primárias, 
secundárias e terciárias; harmonias cromáticas; círculo cromático; Tipografia: história e estilos dos 
tipos; análise formal e combinatória de tipos; Legibilidade e leiturabilidade; Famílias tipográficas; 
Classificação de tipos Vox/ATypI; Princípios de semiótica: primeiridade, secundidade e 
terceiridade; ícone, índice e símbolo; análise semiótica; semiótica das cores; Design digital e 
multimídia: relação entre produção gráfica e produção digital; interfaces; Webdesign: princípios 
de navegação, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade e Webstandards (XHTML, 
CSS); Criação e editoraçäo grafica em softwares tais quais Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel 
Draw e Flash, além de portable documert format (PDF); Conteúdo multim ídia: integração de 
conteúdos em diferentes suportes e linguagens em ambiente digital; publicação de conteÚdos em 
CD-ROM e DVD. 

JORNALISTA  

Teoria do jornalismo; Conceitos; Etapas; Características do jornalismo; Gêneros; Noticia; Discurso 
da notícia; Critérios de noticiabilidade; Produção social da notícia; Agenda Setting; Newsmaking; 
Gatekeeper; Efeitos da notícia; Objetividade e interpretação do fato jornalístico; Pensadores; 
Abordagens Clássicas; História da impressa no Brasil; Evolução da Linguagem e técnica; 
Personalidades; Meios e veículos; Impresso; Eletrônico; Digital; Aspectos políticos, econômicos e 
sociais; Assessoria de imprensa; Relacionamento com a imprensa; relacionamento com as fontes; 
Produtos da assessoria de impressa; Gerenciamento de crise; Planejamento e politicas de 
comunicação jornalística; Assessoria interna e externa; Assessoria de imprensa na administração 
pública; Comunicação de institucional publica; Técnicas Jornalísticas; Entrevista; Redação e estilo; 
Estrutura da notícia; Processo de produção, edição, impressos, eletrônicos e digital; Ética em 
jornalismo; Jargões da área; código de ética dos jornalistas brasileiros; Conduta ética e a 
informação; Jornalismo especializado; Atualidades em jornalismo. 

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: 
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princípios, fins e organização da Educação Nacional. Relação escola- sociedade. Sociologia da 
educação. Psicologia da educação - teorias do desenvolvimentoe 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 - gestão e 
organização da sala de aula. Planejamento educacional, materiais curriculares e recursos didáticos. 
A organização e a estrutura dos sistemas de ensino no brasil. As inovações tecnológicas e sua 
utilização no processo de ensino-aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. O processo ação-
reflexão-ação no desenvolvimento do trabalho pedagógico. A pesquisa qualitativa e o trabalho 
educativo 

PSICÓLOGO  

A profissão de Psicólogo e as suas áreas de atuação. O Código de Ética Profissional. Métodos da 
Psicologia. O Arco reflexo. A Inteligência. A Motivação e a Aprendizagem. O processo de 
aprendizagem segundo Piaget. A Personalidade. A sensação e a percepção. O Gestalt – Terapia. O 
Behaviorismo. Os testes psicológicos. Etiologia das Deficiências Mentais. Desordens da 
Personalidade. Deficiências Mentais. Conhecimentos em Psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. 
Desenvolvimento infantil. Psicoterapia Breve. Orientação Familiar. Psicologia Social e Psicologia 
Comunitária. Representação Social. Saúde, gênero e violência. Desenvolvimento psicológico e 
educação. Política educacional e a atuação do psicólogo escolar. Psicologia da saúde no contexto 
social e hospitalar. Os processos organizacionais. A inserção e a intervenção do psicólogo nas 
organizações e no trabalho. 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. O processo de luto. Distúrbios e 
transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). 
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 e atualidades referentes à 
função/profissão 

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 

 

NÍVEL SUPERIOR – EXCLUSIVO PARA O CARGO DE ADVOGADO: 

DISCIPLINA CONTEÚDO 

Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo 
e foco na ficção narrativa. Coerência e Coesão. Classe, Estrutura, Formação e significação de 
vocábulos. Estrutura de Palavras. Formação de Palavras. Significado de Palavras. Sintaxe. As 
Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, 
Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada, Pontuação, Crase. Ortografia 
(atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico). Fonética e Grafema. Encontros 
vocálicos. Encontros Consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da oração: essenciais, integrantes 
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e acessórios. Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância 
verbal. Regência verbal. Emprego da crase. Colocação dos pronomes átonos. Semântica. 
Sinônimos. Antônimos. Homônimos. Parônimos. Denotação e conotação. Figura de 
linguagem. Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese. Figura de 
construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse. Figuras de pensamento: Antítese, 
Eufemismo e Prosopopeia. 

Direito Administrativo 

Conceito. Objeto. Fontes. Princípios Constitucionais. Poderes da Administração. Deveres. O 
uso e o abuso do poder. Organização administrativa brasileira. Da Organização 
Administrativa: Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas 
Públicas. Sociedades de Economia Mista. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, 
hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. Processo administrativo disciplinar. Do 
ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie. Sanções penais. 
Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Serviços delegados (concessões, permissões e 
autorizações), convênios e consórcios. Direitos e deveres. Responsabilidades. Direitos dos 
Usuários. Controle da administração pública: Controle interno. Controle externo, inclusive a 
cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. Sistema de Contencioso administrativo 
e Sistema de jurisdição una. Instrumentos do controle jurisdicional. Investidura. Domínio 
Público: Bens públicos. Administração, utilização e alienação de bens públicos. 
Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração de bens públicos. Aquisição de bens 
pela administração. Responsabilidade Civil da Administração. Poder de polícia. 
Desapropriação. Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992). Atos 
Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e 
revogação. Centralização e descentralização. Licitações (Lei n.º 8.666/1993 e Lei nº 
14.133/2021). Pregão (Lei n.º 10.520/2002). Servidor Público: Regime Jurídico Único (Lei n.º 
8.112/1990); Deveres; Proibições; Acumulação; Responsabilidade e penalidades. Processo 
disciplinar. Estatuto da cidade (Lei n.º 10.257/2001). 

Direito Constitucional 

Constituição Federal de 1988. Constituição: Conceito. Classificação das Constituições. Poder 
Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado: Características. Emenda à 
Constituição. Hierarquia das Normas Jurídicas. Princípio da Supremacia da Constituição. 
Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade das Leis. Normas Constitucionais: 
Eficácia. Aplicabilidade. Interpretação. Integração. Direitos e garantias fundamentais: 
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Da nacionalidade. Dos direitos 
políticos. Dos partidos políticos. Princípios do Estado de Direito: legalidade, igualdade, 
controle judiciário. Garantias constitucionais: Conceito. Classificação. Mandado de 
Segurança. Remédios Constitucionais. Ação Popular (Lei n.º 4.717/1965). Direito de petição. 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Federação: Soberania e autonomia do Estado 
Federal. Da Organização do Estado. Repartição de competências. Intervenção Federal nos 
Estados e nos Municípios. Divisão de poderes. A unidade do Poder Estatal. Princípios e 
normas da Administração Pública. Servidores Públicos. Da Organização dos Poderes. Poder 
Legislativo. Poder Judiciário. Poder Executivo. Funções Essenciais à Justiça. 

Direito Civil 

Código Civil. Lei; Eficácia da lei; Aplicação da lei no tempo e no espaço; Interpretação da lei; 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro; Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e 
Da Capacidade. Dos Direitos da Personalidade; Das pessoas jurídicas; Domicílio Civil; Bens; 
Dos Fatos Jurídicos: Dos negócios jurídicos; Dos atos jurídicos lícitos. Dos Atos Ilícitos; 
Prescrição e decadência; Dos Direitos das Obrigações; Da Responsabilidade Civil; Do Penhor, 
Da Hipoteca e Da Anticrese; Dos Contratos: Das Disposições Gerais; Da Compra e Venda; Da 
Prestação de Serviço; Do Mandato; Da Transação; Empreitada. 

Direito Processual Civil 
Código de Processo Civil. Do processo de conhecimento. Do processo de execução. Medidas 
cautelares. Dos procedimentos especiais. Mandado de Segurança (Lei n.º 12.016/2009). 
Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985). 

Legislação Específica 

Lei nº 1186/2003 – Institui a Política de Habitação Popular no Município de Vitória da 
Conquista, cria o Programa, o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação Popular e dá 
outras providências.  

Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, Institui o Programa Casa Verde e Amarela. 
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Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. 

Lei nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, dispõe sobre a assistência social e dá outras 
providências. 

BRASIL. Lei n° 12.435, de 06 de julho de 2011. Altera a LOAS e dispõe sobre a organização da 
Assistência Social. Brasília. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12435.html  

BRASIL. Lei Federal n° 11.340 de 07 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Brasília.  

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal n°8069, de 13 de julho de 1990. 
Brasília. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 

BRASIL. Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Brasília. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm.  

BRASIL. Lei nº 13.146/2015, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em 
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/lei_brasileira_inclusao__pessoa__deficiencia.pdf 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de 
Assistência Social (SNAS) Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Concepção de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Brasília: MDS, 2017. Disponível em 

Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, Define os crimes resultantes de preconceito de raça 
ou de cor. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm 

Informativo STF – equipara homofobia a crime de racismo. 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12435.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12435.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/lei_brasileira_inclusao__pessoa__deficiencia.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf

