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_______________________________________________________________________________ 
O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA , Estado do Espírito Santo, torna público as alterações do Edital 
001/2011 Concurso Público de Provas e Títulos, publicado no dia 15 de fevereiro de 2011,  
 

1 – Ficam alterados o item VII e o Anexo Único do Edital 001/2011. 
 

VII- Da Realização da Prova Objetiva 
7.1. A aplicação das provas será no município de Vargem Alta - ES, tendo como data provável o dia 17 de 
abril de 2011. 
7.1.1 O Edital de Convocação para a aplicação das provas, contendo data, local e horário, será publicado 
nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e www.vargemalta.es.gov.br 
7.1.2. A partir do dia 11 de abril de 2011 o candidato deverá acessar o site 
www.concepcaoconcursos.com.br e www.vargemalta.es.gov.br, consultar e imprimir as informações para 
conhecimento da data, do horário, do local e da sala de realização das provas. 
7.1.2.1. O acesso deve ser feito através da digitação do número do CPF e da data de nascimento. 
 

ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático 
 

Conhecimentos Específicos do cargo 101 - FONOAUDIÓL OGO 
Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da 
Fala e da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na 
comunicação: Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), 
Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Lingüística Fonética e 
fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo 
Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psico-sociais dos indivíduos considerados excepcionais. 
Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia: Avaliação audiológica 
completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias 
psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. 
Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das principais teorias 
psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos 
Distúrbios da Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição Educacional: Fonoaudiologia educacional: 
objetivos, conceitos e papéis. A instituição e a equipe multi e interdisciplinar. 
 

Conhecimentos Específicos do cargo 102 – NUTRICIONI STA 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança 
na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área 
física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. 
Características organolípticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. 
Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de 
perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: 
conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes 
alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. 
Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. 
Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde 
Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, 
anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de 
saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados 
nutricionais nas diferentes faixas etárias. Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Higiene e 
Microbiologia de Alimentos; Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - 
NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. 
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Conhecimentos Específicos do cargo 301 - MOTORISTA II “D” ou “E”  – Manutenção preventiva e 
corretiva em máquinas, veículos e equipamentos. Legislação de Trânsito atualizada com a Resolução 
168/2004. Código de Trânsito Brasileiro.  Infrações de Trânsito: penalidades, medidas administrativas, 
infrações graves. Sinalização: vertical, horizontal, por apitos, gestos e semáforos. A Via: sua importância 
para a circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso pelo pedestre. O Veículo: seu conhecimento 
como meio de comunicação e de transporte, seu uso e manutenção. Conhecimento dos componentes do 
veículo tais como, caixa de direção, diferencial, caixa de marcha e outros para localizar e corrigir defeitos, 
utilizando ferramentas e instrumentos próprios. Reparos, substituição e recondicionamento de peças de 
automóveis e motores de explosão em geral. Regulagem de motor, freio, embreagem e outros 
componentes. O comportamento do condutor na direção veicular. O comportamento do pedestre nas vias 
de circulação. A direção defensiva, sua importância para a segurança do trânsito. O uso dos equipamentos 
obrigatórios e os acessórios de segurança. 
 

2 – Permanecem inalterados os demais itens do Edital 001/2011. 
 

Vargem Alta - ES, 02 de março de 2011. 
Elieser Rabello 

Prefeito Municipal 


