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ANEXO I-L. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 
AGENTE DE VETORES 

 

ATUALIDADES: (Agente de Vetores) 

 

Questões relacionadas à Política e economia, sociedade, costumes, artes, música, entretenimento, rádio, televisão, 
internet, educação, saúde, esportes, desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente no Brasil e no Mundo, ocorridos a 
partir do segundo semestre de 2018. 
 
PORTUGUÊS: (Agente  de Vetores) 
 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. 
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição 
e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 
Acentuação gráfica. 
 
MATEMÁTICA: (Agente de Vetores) 

 

Operações com números reais. Frações. Operações com conjuntos. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, Raciocínio Lógico, 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, Lógica de Argumentação, 
Diagramas lógicos, Resolução de situações-problema. Sequência Numérica. 
 
ESPECÍFICO: (Agente de Vetores) 
 
Noções gerais sobre Dengue, Bioecologia do Aedes aegypti, Recomendações e cuidados para diversos recipientes, 
Atividades preventivas de controle de Dengue em local de trabalho. - Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/imagens-gerais/pdf/061_material_saude_guia_basico_dengue.pdf 
 
Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue: Aspectos epidemiológicos, Componentes – 
Assistência: Classificação de risco para prioridade de atendimento, Organização dos serviços de saúde, Medidas 
estratégicas na assistência para enfrentamento de uma epidemia; Vigilância epidemiológica: Notificação de casos, 
Formas de notificação, Fluxo de informação, Retroalimentação dos dados, Vigilância epidemiológica – Período não 
epidêmico, Vigilância epidemiológica – Período epidêmico; Controle vetorial: Diretrizes básicas para o controle 
vetorial, Atividades preconizadas, Métodos de controle vetorial, Operacionalização do controle vetorial no município, 
Equipamentos utilizados no controle vetorial, Ações do controle vetorial, Roteiro da vigilância entomológica e controle 
vetorial, Controle vetorial em período epidêmico, Ações de vigilância sanitária no controle de vetores; Comunicação e 
mobilização: Período não epidêmico, Período epidêmico; Gestão dos planos de prevenção e controle de epidemias de 
dengue. Financiamento. Lista de abreviaturas e siglas – Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf 
 
Controle de Vetores Procedimentos de Segurança: Tipos de Controle, O uso de inseticidas no controle de vetores, 
Praguicidas usadas em saúde pública, Vias de absorção, Formulações, Tipos de Tratamento, Toxicidade, Informações 
complementares sobre o transporte, armazenamento e manuseio de praguicidas, Atmosferas de trabalho, 
Equipamentos de Proteção, Filtros purificadores de ar, Programa de proteção respiratória, Manutenção dos 
respiradores, Programa de treinamento, Aquisição de EPI, Postos de Abastecimentos, Atividades de controle de 
vetores. Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/controle_vetores.pdf 
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Controle de roedores em áreas urbanas - Diagnóstico de situação do problema roedor, Como diagnosticar o problema 
roedor, Identificação e caracterização do município, Levantamento dos problemas causados por roedores à população 
e à economia do município, Denúncias da população/meios de comunicação, Ocorrência de leptospirose e outros 
agravos à saúde causados por roedores, Levantamento do índice de infestação predial, Elaboração de um programa 
de controle de roedores, Metodologia de controle, A operacionalização do programa, Treinamento para pessoal de 
campo. Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_roedores1.pdf 
 
Manual de Controle de Escorpiões: Biologia do escorpião e Espécies, Controle de escorpiões, Captura de escorpiões, 
Sistema de informação, Escorpionismo. Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_escorpioes.pdf 
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