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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 
- Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula, 
acentuação gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, 
plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: 
concordância nominal e verbal. Fonologia: sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, 
tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. Alfabeto. Vogais. Consoantes. Maiúsculas e 
minúsculas. Aumentativo e diminutivo. 
 
- Matemática: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Operações com números naturais. Problemas. Regra de três. Raiz quadrada. Números primos. 
Sistema métrico decimal: comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, grama, quilograma, área e 
volume. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Porcentagem. Sistema Monetário 
Brasileiro. Raciocínio lógico. 
 
- Conhecimentos Gerais: 
Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Aspectos geográficos, 
históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do Município. 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, 
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, 
inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo. 

 
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
- Agente Comunitário de Saúde: 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Portaria GM 
nº 648/2006 – Revisão das Diretrizes e Normas para a Organização da Atenção Básica para a 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Lei nº 
11.350, de 5 de Outubro de 2006. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Sistemas Nacionais 
de Informação (SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). Vigilância em saúde (vigilância sanitária, 
epidemiológica e ambiental). Política Nacional de Promoção da Saúde. Calendário Básico de 
Vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso. Aleitamento materno. Doenças transmissíveis: 
vetores, vias de transmissão, sintomas, cuidados e tratamento. O Agente comunitário inserido nos 
Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS. Atenção a saúde 
da mulher, da criança e do recém nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. Normas de 
biossegurança. Humanização e ética na atenção a saúde. Doenças de notificação compulsória. 
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Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. Noções básicas de informática. 
Atribuições do cargo. 
 

 


