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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura e compreensão de textos, idéias principais e secundárias; relação entre as 
idéias; Vocabulário: sinônimos e antônimos. Instrumentos Lingüísticos: emprego das 
classes de palavras, concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, 
emprego do acento indicativo da crase, 
colocação de termos e orações no período. Sistema ortográfico vigente. Divisão 
silábica. Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Emprego dos sinais de 
pontuação. Estrutura e formação de palavras. Famílias de palavras. Classes de 
palavras. Flexão nominal e verbal. Oração e seus termos.  Discurso direto, indireto e 
indireto livre. Figuras de sintaxe. Noções de semântica: sinonímia, conotação e 
denotação. Polissemia e homonímia. 
 
MATEMÁTICA 
Sistema de numeração decimal; sentenças matemáticas expressas por igualdade; 
problemas com estruturas; máximo divisor comum; números primos; múltiplos de um 
número; mínimo múltiplo comum; percentagem; introdução à geometria; ponto; reta; 
plano; semi-reta; segmento de reta; medidas de um segmento; segmentos 
congruentes; sistema métrico decimal; resolução de problemas, conversão de 
medidas; área de figuras planas; conjunto de números racionais; representação de 
racionais na forma fracionária e decimal; juros simples; regra de três; conjunto de 
números inteiros; produtos cartesianos; adição, subtração, multiplicação e divisão, 
área, perímetro e raio. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
A criação da capitania de Mato Grosso; - Panorama cultural. - A transferência da 
capital para Cuiabá; - O rio Paraguai na comunicação e transporte após o final do 
século XIX. Sistema produtivo; extrativismo, usinas de açúcar e pecuária; - O 
panorama social: a questão da escravidão; - A cultura mato-grossense.  - A divisão 
do Estado de Mato Grosso;  -Aspectos econômicos, políticos e sociais, folclore de 
Mato Grosso. História do Município de  Paranaíta -  principais fatos históricos que 
marcaram o município, desde sua fundação até os dias de hoje. Aspectos 
geográficos de Mato Grosso, localização, limites, superfície, área, população, 
aspectos físicos; relevo, clima, vegetação, hidrografia, recursos naturais, aspectos 
econômicos; agricultura, pecuária, indústria, comércio, energia, transporte, turismo, 
divisão do Estado de Mato Grosso, primeiras cidades de Mato Grosso, principais 
cidades de Mato Grosso, Geografia do Município de Paranaíta: área, população, 
aspectos geográficos e climáticos, aspectos econômicos. 
Assuntos ligados às questões ambientais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
1 – Nutricionista para área da Saúde:  
 
Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de 
nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. 
Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; aleitamento natural; gestação e 
lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; 
alimentação na infância e na adolescência; alimentação do idoso. Doenças 
nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: 
conceitos e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, condições 
clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de 
avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de 
farmacologia: interações alimento-medicamento. Nutrição e Saúde Pública: noções 
de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica; 
diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância nutricional. Educação 
alimentar e nutricional.Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos; 
seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; 
higiene na manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores 
relacionados. Administração de serviços de alimentação e lactários: área física e 
equipamentos; planejamento e organização; supervisão e controles; cardápios para 
coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia de alimentos: 
toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de 
temperatura no fluxo dos alimentos. Ética Profissional. Legislação profissional. 
 
 
2- Fonoaudiólogo: 
 
1. Atuação fonoaudiológica – princípios básicos; 2.Neurofisiologia e neuroanatomia 
da linguagem, fala, voz edeglutição; 3. Implicações da traqueostomia e da intubação 
orotraqueal na deglutição; 4. avaliação da deglutição; 5.Afasia, disartria e apraxia - 
avaliação e terapia; disfagia neurogênica – avaliação e terapia; disfonias 
neurogênicas – avaliação e terapia; avaliação e terapia fonoaudiológica nas 
queimaduras de face e pescoço e inalatórias; 6. Avaliação e terapia fonaudiológicas 
nos casos de cirurgia ortognática e trauma de face; 7. Atuação fonoaudiológica em 
pacientes de cabeça e pescoço – voz em câncer de cabeça e pescoço, disfagia 
mecânica, atendimento fonoaudiológico nas laringectomias parciais, laringectomia 
total perspectivas de reabilitação vocal; 8. Tumores na cavidade oral e orofaringe – 
atuação fonoaudiológica; 9. Avaliação audiológica por via aérea e por via óssea, 
mascaramento, logoaudiometria e imitanciometria. 
 
 
 
 
3- Fisioterapeuta: 
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1. Sinais vitais. 2. Avaliação músculo-esquelética. 3. Avaliação sensorial. 4. 
Avaliação da coordenação. 5. Avaliação da função motora.6. Eletromiografia e testes 
de velocidade de condução nervosa. 7. Análise da marcha. 8. Avaliação funcional. 9. 
Pré-deambulação e treino de marcha. 10. Disfunção pulmonar crônica. 11. Doença 
cardíaca. 12. Acidente vascular encefálico. 13. Doença vascular periférica e 
tratamento de feridas. 14. Avaliação e tratamento após amputação de membro 
inferior. 15. Avaliação e controle de próteses. 16. Avaliação e controle de órteses. 
17. Artrite. 18. Esclerose múltipla. 19. Doença de Parkinson. 20. Traumatismo 
crânio-encefálico. 21. Reabilitação vestibular. 22. Queimaduras. 23. Lesão medular 
traumática. 24. Dor crônica. 25. Biofeedback. 26. Semiologia respiratória. 27. 
Produção de muco. 28. Macroscopia e viscosimetria do muco brônquico. 29. Tosse. 
30. Úlceras de pressão. 31. Atelectasia. 32. Diagnóstico por imagem. 33. 
Endoscopia das vias respiratórias. 34. Monitorização com oximetria de pulso e 
capnografia. 35. Terapia com PEEP. 36. Expansão e reexpansão pulmonar. 37. 
Recrutamento alveolar. 38. Fisiotertapia na saúde do trabalhador: conceito de 
ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no 
ambiente de trabalho, afecções da coluna vertebral, efeitos deletérios da 
imobilização, recursos terapeuticos e hanseníase . 
 
 


