Prefeitura Municipal de Itaporanga
Comissão Especial de Concurso Público
MANUAL DO CANDIDATO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 002.
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPORANGA e a CONTEMAX CONSULTORIA, no
uso das atribuições que a cada um compete, e,
considerando a a atualização dos conteúdos
programáticos para os cargos de Assistente
Administrativo, Nutricionista e Professor de
Ciências, RESOLVE, fazer as devidas retificações,
passando o anexo IV do Edital Regulador a vigorar
com as seguintes alterações:
ANEXO IV
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Assistente Administrativo
I – Língua Portuguesa: 1. Interpretação de texto. 2.
Conhecimento de língua: ortografia/acentuação
gráfica; classes de palavras: substantivo: classificação,
flexão e grau; adjetivo: classificação, flexão e grau;
advérbio: classificação, locução adverbial e grau;
pronome: classificação, emprego e colocação dos
pronomes oblíquos átomos; verbo: classificação,
conjugação, emprego de tempos e modos; preposição
e conjunção: classificação e emprego; estrutura das
palavras e seus processos de formação; estrutura da
oração e do período; concordância verbal e nominal;
regência verbal e nominal, crase. Pontuação; figuras
de linguagem (principais); variação linguística: as
diversas modalidades do uso da língua.
II - Raciocínio Lógico: - Problemas de raciocínio
lógico objetivando: avaliar a habilidade do candidato
em entender a estrutura lógica de relações arbitrárias
entre pessoas, lugares, objetos, eventos ou situações
fictícias, bem como deduzir novas informações das
relações fornecidas. Avaliar noções básicas dos
seguintes assuntos: Sucessões, Máximo Divisor
Comum e Mínimo Múltiplo Comum, Teoria dos
Conjuntos, Análise Combinatória, Estatística e
Probabilidade.
III - Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de
diversas áreas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações
internacionais,
Desenvolvimento
sustentável,
segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas, a nível local, nacional e internacional.
IV - Conhecimentos Específicos (Informática):
Conceitos Básicos, digitação básica, teclas especiais
(teclas de atalho). INICIANDO O WINDOWS: Área de
trabalho, barra de tarefas, ícones, o botão iniciar,
todos os programas, meu computador, exibir o
conteúdo de uma pasta, criando pastas. WINDOWS
EXPLORER: Selecionar arquivos/pastas, renomear
arquivos/pastas, copiar arquivos/pastas, mover
arquivos/pastas, apagar arquivos/pastas. COMANDOS
BÁSICOS DO OFFICE: versões 2007, 2010 e 2013:
Microsoft WORD: Introdução, Salvar um documento,

formatar um texto, teclas de atalho, abrir um
documento, recortar, copiar e colar um texto, desfazer
e refazer, inserir figura, bordas e sombreamento.
Bordas e sombreamento, Inserir wordart, inserir uma
tabela, formatar uma Tabela; Microsoft EXCEL:
CONCEITOS BÁSICOS: Linha, coluna, endereço,
seleção, navegação, edição de células, teclas de
atalho, Fórmulas Aritmética, Sinais para Condição,
configuração de Páginas e margens, verificação
ortográfica, abrir, salvar, salvar como, desfazer,
refazer, localizar e substituir, inserir e excluir linhas e
colunas, conceitos sobre Planilhas; Microsoft Power
Point: Conceitos Básicos. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE
A INTERNET: Navegadores Web; Contas de e-mail;
Tipos de contas de e-mail, Funções básicas - Correio
Eletrônico: Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo (enviar,
receber, anexar arquivos, etc); Conceitos e Funções:
Internet Explorer, Mozilla Firefox.
Nutricionista
I - Língua Portuguesa: 1. Interpretação de texto:
informações literais e inferências possíveis; ponto de
vista do autor; significação contextual de palavras e
expressões; relações entre ideias e recursos de
coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos
linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão
silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos; classes
de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes,
verbos,
advérbios,
preposições,
conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões,
emprego, locuções. sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal);
regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
II - Raciocínio Lógico: - Problemas de raciocínio
lógico objetivando: avaliar a habilidade do candidato
em entender a estrutura lógica de relações arbitrárias
entre pessoas, lugares, objetos, eventos ou situações
fictícias, bem como deduzir novas informações das
relações fornecidas. Avaliar noções básicas dos
seguintes assuntos: Sucessões, Máximo Divisor
Comum e Mínimo Múltiplo Comum, Teoria dos
Conjuntos, Análise Combinatória, Estatística e
Probabilidade.

III - Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de
diversas áreas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações
internacionais,
Desenvolvimento
sustentável,
segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas, a nível local, nacional e internacional
IV - Conhecimentos Específicos: Unidades de
Alimentação e Nutrição - objetivos e características,
planejamento físico, recursos humanos, abastecimento
e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e
cozinha dietética. Planejamento de cardápios; Grupo
básico de Alimentos; Métodos pré-preparo, preparo e
cocção dos alimentos; Vigilância Sanitária dos
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Alimentos; Histórico, Atribuições dos órgãos críticos de
controle no processo de alimentos. Toxinfecção
alimentar; Nutrição Normal: definição, leis da
alimentação / requerimentos e recomendações de
nutrientes. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas
e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes,
nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar, adolescente
e coletividade sadia. Diagnósticos Antropométricos:
padrões de referência / Indicadores: vantagens,
desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do
adulto: índice de massa corporal (classificação de
GARROW). Dietoterapia nas enfermidades digestivas:
trato gastro-intestinal / glândulas anexas. Dietoterapia
nas
enfermidades
renais.
Dietoterapia
nas
enfermidades do sistema cardiovascular. Dietoterapia
nos distúrbios metabólicos: Obesidade, Diabete
Mellitus e dislipidemias. Dietoterapia nas carências
nutricionais: desnutrição energético-protéica-calórica,
anemias nutricionais. Vitaminas. Ácidos Graxos.
Aminoácidos. Lipídios. Terapia Nutricional. Nutrição
enteral e parenteral. Gastos energéticos. Processo de
digestão e Vias de excreção de nutrientes.
Prof. de Ensino Fundamental II - Ciências
I - Língua Portuguesa: 1. Interpretação de texto:
informações literais e inferências possíveis; ponto de
vista do autor; significação contextual de palavras e
expressões; relações entre ideias e recursos de
coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos
linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão
silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos; classes
de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes,
verbos,
advérbios,
preposições,
conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões,
emprego, locuções. sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal);
regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
II - Raciocínio Lógico: - Problemas de raciocínio
lógico objetivando: avaliar a habilidade do candidato
em entender a estrutura lógica de relações arbitrárias
entre pessoas, lugares, objetos, eventos ou situações
fictícias, bem como deduzir novas informações das
relações fornecidas. Avaliar noções básicas dos
seguintes assuntos: Sucessões, Máximo Divisor
Comum e Mínimo Múltiplo Comum, Teoria dos
Conjuntos, Análise Combinatória, Estatística e
Probabilidade.

teoria e evolução celular, funcionamento da célula, a
organização celular, aspectos físicos químicos e
estruturais. Reprodução celular. Classificação e
características gerais dos seres vivos. Características
anatômicas e filosóficas do ser humano: aspectos
básicos na organização e fisiologia dos aparelhos
digestivos,
circulatórios,
respiratórios,
excretor,
venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. Enzimas. A
transmissão da vida - herança biológica, a
hereditariedade e o meio ambiente. Ecologia:
ecossistema, relações tróficas e biomas. O homem e a
biosfera: poluição e degradação ambiental. Princípios
metodológicos do Ensino de Química. Estrutura e
Modelos atômicos. Isótopos, isótonos e isóbaros.
Tabela Periódica. Funções inorgânicas. Química
orgânica - Funções orgânicas: conceitos, propriedades
físicas e químicas, identificações estruturais. Soluções
químicas
e
suas
propriedades
coligativas.
Termoquímica. Cinética química. Radioatividade.
Princípios metodológicos do Ensino de Física.
Grandezas físicas. Dinâmica. Conceito de trabalho e
energia. Conceito de movimento linear. Estática dos
corpos rígidos. Movimento oscilatório e ondulador ondas mecânicas e ondas sonoras. A radiação
eletromagnética. Mecânica dos fluídos. Hidrostática.
Hidrodinâmica. Termodinâmica. Teoria cinética dos
gases ideais. Eletricidade / Eletrostática. Magnetismo.
Ótica.

III - Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de
diversas áreas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações
internacionais,
Desenvolvimento
sustentável,
segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas, a nível local, nacional e internacional
IV - Conhecimentos Específicos: Aspectos
metodológicos do Ensino das Ciências Biológicas. Os
Seres vivos: origem, evolução biológica e obtenção de
energia dos seres vivos, contribuição do organismo:
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