
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº.001/2013 
 

ADENDO Nº.001/2013 
 

A Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA, e a Comissão Organizadora do Concurso Público no uso de suas 

atribuições legais resolvem adicionar ao Edital de Concurso Público nº. 001/2013, o conteúdo programático de 

Professor do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Nutricionista e alteração do quadro de composição da prova 

objetiva dos cargos de nível superior – saúde, conforme discriminação abaixo:     

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO 
 
Processo de alfabetização e sua contextualização histórica. Alfabetização: diferentes paradigmas. Concepções teóricas 
– metodológicos da alfabetização: Métodos de alfabetização. A função social da escrita: Alfabetização e letramento. 
Leitura e escrita na alfabetização (gêneros e tipologias textuais). Constituição Federal (1998) Título Educação. Leis e 
Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB 9394/96). Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Educação 
Inclusiva. Ensino fundamental de 9 anos. Parâmetros Curriculares Nacional. Avaliação da aprendizagem. Didática. 
Metodologia de Ensino. Projeto Político Pedagógico. Pedagogia de Projetos. Teoria de Piaget e Emília Ferreiro. Estudos 
de Vygotsky.      
 
NUTRICIONISTA 
 
1. Nutrição normal: carboidratos, proteínas e lipídios: classificação, funções, digestão absorção, metabolismo e 
necessidades nutricionais; enzimas e hormônios: funções e metabolismo. vitaminas e minerais: macro e 
micronutrientes. água, fibras: funções, fontes alimentares e necessidades nutricionais; nutrição e atividade física. 
aspectos fisiológicos e nutricionais nos diferentes ciclos da vida: gestação, aleitamento materno, lactação, infância, 
adolescência, fase adulta e terceira idade; alimentos funcionais. 2. Bromatologia, tecnologia de alimentos e controle 
sanitário: estudo bromatológico dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas, 
gorduras, hortaliças, frutas e bebidas; propriedades físico-químicas dos alimentos; condições higiênico-sanitárias e 
manipulações de alimentos; conservação de alimentos; uso de aditivos em alimentos; transmissão de doenças pelos 
alimentos; intoxicações e infecções alimentares; Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 3. 
Técnica dietética: conceito, classificação e características dos alimentos; preparo de alimentos: processos e métodos 
de cocção; a pirâmide alimentar; planejamento de cardápios; técnica dietética e dietoterapia. 4. Administração de 
unidades de alimentação e nutrição: características e atividades do serviço de nutrição; planejamento, organização, 
coordenação e controle. 5. Nutrição em saúde pública: aspectos epidemiológicos em carências nutricionais: 
desnutrição energético-protéica, hipovitaminose A, anemia ferropriva, cárie dental, bócio endêmico, indicadores, 
intervenções; saúde materno-infantil; infecção pelo hiv na gestação e infância; educação alimentar-nutricional; 
Vigilância nutricional; Alimentação equilibrada na promoção da saúde. 6. Nutrição clínica: nutrição em condições 
clínicas específicas: doenças carenciais, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, 
hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS, pré e pós-
operatórios; indicadores e diagnósticos do estado nutricional; avaliação nutricional; recomendações e necessidades 
de nutrientes; aconselhamento nutricional; suporte nutricional; terapia nutricional enteral e parenteral. 
 
CARGOS: ENSINO SUPERIOR - SAÚDE 
MÉDICO, ENFERMEIRO, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO, BIOQUÍMICO, QUÍMICO, 
RADIOLOGISTA E NUTRICIONISTA 

DISCIPLINA Nº. QUESTÕES PESO PONTOS 

LÍNGUA PORTUGUESA  10 3,0 30 

MATEMÁTICA  05 2,0 10 

RACIOCÍNIO LÓGICO 05 2,0 10 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 10 2,0 20 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 10 3,0 30 

TOTAL 40     100 

 
Bom Lugar (MA), 29 de novembro de 2013. 

 
Antônio Sérgio Miranda Melo 

Prefeito Municipal 


