
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL ELEMENTAR

CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DO NÍVEL ELEMENTAR 
PORTUGUÊS: Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas.  Divisão silábica. 
Ortografia e acentuação gráfica.
MATEMÁTICA: Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão; 
Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo; O Conjunto 
dos Números Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números Racionais.

CONTEÚDO COMUM PARA OS CARGOS DE CARPINTEIRO, MERENDEIRA, VIGILANTE e ZELADORA 
CONHECIMENTOS GLOBAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; O Descobrimento do Brasil: Os primeiros habitantes capitanias hereditárias, Governos Gerais, 
Invasões; O Brasil Império: Independência, o primeiro reinado, as Regências, Segundo Reinado; O Brasil 
Republica: Proclamação da Republica, Os governos Republicanos, Os poderes que governam a Nação e o 
Estado.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DO NÍVEL ELEMENTAR 

ELETRICISTA  
Conceito de Condutores, Tipos de Condutores Usuais, Dispositivos de Comando e Proteção. Tipos de 
Materiais para Instalações Elétricas e Telefônicas. Proteção Contra Choque Elétrico. Emendas e 
Terminações para Condutores. Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais 
e instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. 
Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos 
elétricos; limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas. 
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: 
conceito e equipamentos
MECÂNICO  
Conhecimentos de mecânica em veículos automotores: Classificação; Motor de combustão interna; 
Sistemas de alimentação, distribuição e inflamação; Motores à Diesel; Sistema completo de carburação 
simples e dupla; Processo de injeção eletrônica de combustível; Processo de lubrificação de Motores; 
Refrigeração de motores; Sistema de transmissão; Sistema de freio e de direção; Sistema elétrico; Chassi e 
carroceria; Sistema de suspensão; Órgãos de rodagem; Sistemas de Suspensão de veículos.
PEDREIRO  
Conceito básico sobre Desenho Técnico, Planta Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; 
Conhecimentos  Sobre  Assentamento de Tijolo ½ vez;  1vez  e Pilar de Reforço em Parede de Tijolo de ½ 
Vez; Conhecimentos Sobre Construção  de Parede de Canto em Ângulo Reto de Tijolo de ½ vez e 1 vez;  
Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em Cruz;  Conhecimento Sobre Divisão,  Tipo de Bloco de Concreto 
e Argamassas :  Preparação da  Argamassa;  Assentamento de Parede de Bloco de Concreto; Construção 
de Parede de Canto em Ângulo  Reto  com Bloco de Concreto; Conhecimento Sobre Argamassa de 
Reboco, Chapisco; Pontos de Mestras.

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO
PORTUGUES: 1. Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e 
secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções 
(expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); relações lógico-discursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, oposição, finalidade, condição) e registro formal ou informal da linguagem; 
implícitos. 2. Morfossintaxe: 2.1 Classes de palavras (classificação, flexão e emprego na oração) 2.2 
Articulação de elementos textuais: coesão e coerência; 3. Ortografia, acentuação gráfica, pontuação e 
crase; 4. Emprego de palavras: por que, por quê, porque, porquê, seção, sessão, cessão e outros 
vocábulos homônimos.
MATEMÁTICA: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; Números 
primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de numeração, sistema 
decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Calculo de valor de um termo desconhecido 
em uma igualdade; Números Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e 
percentagem, regra de três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações 
com Polinômios; Equações e Inequações do 1º e do 2º Graus; Sistema de medidas de comprimento, de 
superfície, de volume, de capacidade e de massa; Operações Algébricas, Produtos Notáveis; Fatoração 



Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média geométrica; Introdução a Geometria nas séries do 
Ensino Fundamental.

AGENTE ARRECADADOR
CONHECIMENTOS GLOBAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; O Descobrimento do Brasil: Os primeiros habitantes capitanias hereditárias, Governos Gerais, 
Invasões; O Brasil Império: Independência, o primeiro reinado, as Regências, Segundo Reinado; O Brasil 
Republica: Proclamação da Republica, Os governos Republicanos, Os poderes que governam a Nação e o 
Estado.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de 
Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico.Enfermagem nos exames 
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós 
morte. Tratamento e assistência de enfermagem em:clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, 
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de 
imunização e rede de frios,conservação de vacinas,esquema básico de vacinação,vias de 
administração.Políticas Públicas de saúde.Saúde do idoso.Procedimentos técnicos relacionados ao conforto 
e à segurança do paciente:higiene,massagem de conforto,posições para exames,transporte do paciente e 
paciente terminal.Técnicas básicas: Sinais vitais,medicação, coleta de material para exames,técnicas de 
curativo, crioterapia, e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção 
hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar Atuação do 
técnico de enfermagem na unidade de:clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, 
hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação 
cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência 
do puerpério e suas complicações,prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar. 
SUS: Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90.NOAS –Norma Operacional de Assistência à Saúde. 
Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora 
de Deficiência (Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da 
criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 
399/2006). 
MOTORISTA
Regulamento Do Transito; Placas De Regulamento; Placas De Advertência; Conhecimentos Básicos Em 
Mecânica De Automóveis; Conhecimentos Básicos Em Eletricidade De Automóveis, automóveis Bi-
combustível e Tri-combustível, Código De Trânsito Brasileiro. Conhecimentos De Mecânica Em Veículos 
Automotores: Classificação; Motor De Combustão Interna; Sistemas De Alimentação, Distribuição E 
Inflamação; Sistema Completo De Carburação Simples E Dupla; Processo De Injeção Eletrônica De 
Combustível; Processo De Lubrificação De Motores; Refrigeração De Motores; Sistema De Transmissão; 
Sistema De Freio E De Direção; Chassi E Carroceria; Sistema De Suspensão; Órgãos De Rodagem. 
Sistema Elétrico De Automóveis; Distribuidor – Suas Funções E Panes Mais Comuns; Alternador – Suas 
Funções, Tipos De Voltagem, Defeitos Mais Comuns E Como Consertá-Los; Bateria-  Amperagem, Tipos E 
Funções Da Bateria; Sistema De Injeção Eletrônica De Combustível; Velas; Ignição; Platinado; 
Condensador; Sistema Elétrico Da Refrigeração De Autos; Instalação Elétrica De Autos Em Geral; Fusíveis 
– Amperagem, Características e Funções. Educação Ambiental. Combustíveis alternativos. Poluentes e não 
poluentes dos autos.
TRATORISTA
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas gerais de 
circulação e conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Classificação de Vias; LEGISLAÇÃO 
DE TRÂNSITO: 01 - Dos equipamentos obrigatórios; 02 - Dos Documentos de Porte Obrigatório; 03 - Da 
Habilitação; 04 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - a Sinalização de Trânsito; 02 - Gestos e 
Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de de Sinais de Regulamentação; 04 - Sinais de Advertência; 05 - Placas de 
Indicação; CONHECIMENTOS GERAIS DA MÁQUINA: 01 - Operação. Preparativos para funcionamento da 
Máquina; Parada do Motor; Painel de controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do 
Operador; Principais controles de Operação; Controles da caixa de mudanças; Instruções para o manejo da 
máquina. 02 - Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; Tabelas de manutenção 
periódica; Sistema de arrefecimento do motor; (radiador, correias, bomba d'água). 03 - Sistema de 
Combustível. 04 - Sistema Elétrico. 05 - Sistema de Frenagem. 06 - Sistema de Lubrificação do Motor. 07 -
Sistema de Purificação de ar do motor. 08 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção da 
Máquina; 09 - Procedimntos de Segurança; 10 - Funcionamento Básico dos Motores; 11 - Direção; 12 -
Freios; 13 - Pneus; Educação Ambiental. Combustíveis alternativos. Poluentes e não poluentes dos autos.



PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR
PORTUGUÊS: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e secundárias; 
características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções (expressiva, apelativa, 
poética, referencial, entre outras); registro formal ou informal da linguagem; relações de sentido entre as 
palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, homonímia e paronímia); implícitos; coesão e coerência. 
Morfossintaxe: Classes de palavras (classificação, flexão e emprego na oração); Articulação de elementos 
textuais: colocação pronominal, regência e concordância nominal e verbal, crase; Relação de sentido no 
interior do período composto por coordenação e subordinação. Ortografia, acentuação gráfica e pontuação. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE (ASSISTENTE 
SOCIAL, DENTISTA, ENFERMEIRO(A), MÉDICO, NUTRICIONISTA e VETERINÁRIO)

Saúde pública: Lei orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. 
Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da 
Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa 
do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ 
epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen, turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, 
HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-
natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes millitus e 
vulvovaginites.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ASSISTENTE SOCIAL
O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho: necessidades, finalidades, demandas e utilidades 
da profissão. Ética profissional em Serviço Social, Assistência Social como garantia de direitos: seguridade 
social (saúde, assistência social e previdência). Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos; Aids: 
formas de transmissão, epidemia atualmente no Brasil e tratamento; DST: formas de transmissão e 
tratamento. Legislação profissional. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei Orgânica da Saúde. Lei da 
Pessoa Portadora de Deficiência. SUAS – Sistema único de assistência social. Papel do serviço social no 
CAPS. Noções básicas de Doenças Mentais. Regulamentação da Profissão do Assistente Social. Código de 
Ética do Assistente Social. História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Instrumentos e 
Técnicas de Serviço Social. Planejamento e Pesquisa Social. Políticas Públicas: Políticas Educacionais e 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Políticas e Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional 
e Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; O planejamento e a administração como prática 
do Serviço Social; Serviço Social: prática de ajustamento ou transformação social;. Conhecimento das 
campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e história da saúde pública e sua legislação.

DENTISTA
PATOLOGIA ORAL – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; Cárie 
dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica; Lesões pré-malígnas e 
malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-
odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; 
Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos da prática 
odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA – Conceitos gerais de 
vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, analgésicos, 
antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais 
fármacos-dependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no 
consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista.. DENTÍSTICA –
Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo e 
absoluto  do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de 
cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, 
ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo pulpar; 
Clareamento dental. CIRURGIA – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia; Acidentes e complicações em 
cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-
facial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia 
pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. RADIOLOGIA- Princípios gerais de aplicação em 
odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos 
biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização radiográfica; 
Interpretação radiográfica das patologias orais; Novos métodos em imagenologia 
odontológica.BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA – Métodos de controle de infecção e esterilização; 
Proteção profissional e do paciente. OCLUSÃO – Fundamentos de oclusão e dos movimentos 
mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo- mandibulares. ÉTICA E 



LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA – O código de ética odontológico. Saúde pública: Lei orgânica do SUS 
(8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 
8080/90 e 8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da 
Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 
399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ epidemiológico do Município: Dengue, 
esquitossomoses, hansen, turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca 
congênita, dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco, planejamento 
familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes millitus e vulvovaginites.
ENFERMEIRO (A)
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação profissional. Programa nacional 
de imunização:calendário de vacinas, vias de administração, rede de frio.Atenção á saúde da criança: 
crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças gastrointestinais, doenças 
respiratórias, etc. Atenção à saúde do adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, doenças 
respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, etc. Assistência de enfermagem em clínica 
cirúrgica(período pré, trans e pós operatório). O processo de enfermagem (avaliação, diagnóstico, 
planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no cuidado ao paciente: princípios e práticas 
de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos humanos na saúde e na doença; líquidos e eletrólitos 
(equilíbrio, distúrbios) .Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, diretrizes e legislação; vigilância 
epidemiológica: notificação, indicadores de saúde.Vigilância sanitária.Planejamento e programação de 
saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, IHM, EAP, Reação anafilática , traumas, 
crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e emergências obstétricas.Assistência de 
enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Diabetes mellitus:crises hiper e hipoglicêmicas, hemorragia 
digestiva. Traumatismo cranioencefálico.Acidentes com animais peçonhentos. Administração em 
enfermagem.Enfermagem em psiquiatria.Cálculo e administração de medicamentos.Desinfecção , 
antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e equipamentos .Limpeza hospitalar.
  
MÉDICO 
Doenças da pele: Dermatoses comuns, lesões pigmentares, distúrbios descamativos, dermatites 
vesiculares, eritemas , doenças bolhosas, e dermatite medicamentosa. Doenças do ouvido: inflamatórias e 
traumáticas, diagnóstico e tratamento. Doenças do nariz e seios paranasais. Pneumonias. Insuficiência 
respiratória aguda. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC) . Embolia pulmonar. 
Doenças da Pleura. Edema Pulmonar agudo.Pneumotórax. Tuberculose pulmonar. Neoplasias pulmonares.
Sinais e sintomas das cardiopatias gerais. Testes diagnósticos.Endocardite infecciosa.Doença cardíaca 
valvar. Doença das artérias coronárias.Hipertensão arterial e emergências hipertensivas. Insuficiência 
cardíaca congestiva. Choque cardiogênico. Doenças da circulação e dos vasos. Anemias: Diagnósticos e 
tratamentos. Leucemias: Classificação, diagnóstico e tratamentos. Linfomas: diagnóstico e 
tratamento.Distúrbios da coagulação. Transfusões sanguíneas e hemoderivados. Doenças do estômago e 
duodeno: Hemorragia digestiva alta e baixa. Doenças do Intestino delgado, cólon e reto.Pancreatites aguda 
e crônica. Apendicite aguda. Colecistite aguda. Hepatites. Cirrose hepática. Neoplasias malignas de : 
estômago, intestino delgado e cólons, pâncreas, fígado. Distúrbios alérgicos e imunológicos: 
Imunoglobulinas , imunidade celular, doenças por imunodeficiência, imunogenética,e transplantes.Doenças 
alérgicas. Pielonefrites agudas e crônicas, glomerulonefrites, insuficiência renal aguda e crônica, doenças 
císticas dos rins, retenção urinária aguda, cólica renal, neoplasias renais. Diabetes Mellitus: Classificação, 
diagnóstico e tratamento. Coma  hiperglicemico e hipoglicemico.Orientação dietética. Hiper e 
Hipotireoidismo. Diagnóstico e tratamento. Sinais e sintomas dos distúrbios osteo-articulares: Osteoartroses, 
artrite aguda e crônica, artrite gotosa, artrite infecciosa, infecções ósseas,e doenças autoimunes: febre 
reumática e lúpus eritrematoso sistêmico. Doenças da Próstata: Prostatite aguda e crônica, hiperplasia  
prostática benigna, incontinência urinária, bexiga neurogênica, calculose do sistema urinário, cistites, 
neoplasia de bexiga e neoplasia prostática. Distúrbios nutritivos; distúrbios do metabolismo das vitaminas.
Infecção pelo HIV: Etiologia, fisiopatologia, epidemiologia, achados clínicos, diagnóstico diferencial, 
prevenção, tratamento e prognóstico. Doenças sexualmente transmissíveis. Agentes quimioterápicos e 
antibióticos: Indicações, contra-indicações, e efeitos colaterais. Doenças infecciosas e parasitárias: Viroses 
respiratórias.Mononucleose infecciosa.Rubéola.Varicela.Sarampo.Parotidite epidêmica, poliomielite infantil, 
raiva, febre tifóide, infecções estafilococicas, infecções estreptocócicas, meningites bacterianas e viróticas, 
salmoneloses, disenteria bacilar, coqueluche, difteria, tétano, septicemias, hanseníase, leptospirose, 
micoses superficiais e profundas.toxoplasmose, malária, leishmaniose tegumentar e visceral, amebíase, 
giardíase, doença de chagas, ancilostomíase, ascaridíase, tricuríase, oxiuríase, estrongiloidíase, filariose, 
teníase, esquistossomose mansônica. Envenenamentos agudos: diagnóstico e conduta.
NUTRICIONISTA
Nutrição em Saúde Pública: principais nutricionais do Brasil, em especial no Nordeste, - Programas de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de reidratação oral – TRO, acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento da criança – programa de suplementação alimentar – PSA – vigilância 
alimentar e nutricional – indicadores diretos e indiretos do estado de nutrição comunidades – nutrição nos 
grupos etários no 1o ano de vida, pré – escolar, no adulto (gestantes e nutrizeis), Patologia da nutrição e 
Dietoterapia: - metabolismo basal – modificações da dieta normal para atendimento ao enfermo – alterações 



na nutrição ( obesidade, magresa, doenças carências) – patologias e dietoterapias aparelho digestivo, 
sistema endocrino,  sistema cardiovascular – Técnica Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: 
classificação, princípios nutritivos – seleção, preparo a perdas decorrentes – planejamentos de cardápios –
Administração de Serviços de Nutrição: unidade de serviço de alimentação e nutrição – conceituação, tipos 
de serviços – planejamento físico, funcional, Lay – out, fluxograma peculiaridades da área física e 
construção social do serviço de alimentação e nutrição – previsão numérica e distribuição. 
VETERINÁRIO
Anatomia, Fisiologia e Patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na 
produção de alimentos de origem animais; sanidade animal: enfermidade que acontecem os animais; 
procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. Inspeção sanitária dos produtos de origem animal 
como fator de qualidade; boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; 
higiene e tecnologia dos produtos de origem animal e seus requisitos regulamentares; água de 
abastecimento e sua significação higiênica nos produtos de origem animal; Legislação Federal e 
procedimentos de inspeção e controle; enfermidades do homem transmitidas através dos alimentos de 
origem animal; padrão de identidade e Qualidade dos produtos de origem animal; desenvolvimento de 
programas de saúde animal; legislação de defesa sanitária animal; conhecimentos básicos de 
epidemiologia; análise de risco; bioestatística; principais programas de erradicação de doenças em 
execução no país; doenças nas listas A e B do Escritório Internacional de Epizootias (OIE); clínica médica; 
enfermidades transmissíveis; métodos de amostragem e análise de produtos de origem animal; legislação 
Federal sobre reprodução animal; controle de produtos veterinários; conhecimentos sobre organismos e 
Fóruns Internacionais (OIE, OMC, FAO, ETC...); noções básicas sobre normas e procedimentos 
operacionais em vigilância agropecuária nacional. Saúde Pública e principais zoonoses; normas e 
procedimentos do responsável técnico; vigilância sanitária. Acidentes com animais peçonhentos.


