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ANEXO I-A. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

 
ATUALIDADES: (Agente Comunitário de Saúde) 
 
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 Comunitário de Saúde) 
 
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 Comunitário de Saúde) 
 
Operações com números reais. Operações com conjuntos. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras; Raciocínio 
Lógico, Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, Lógica de 
Argumentação, Diagramas lógicos, Sequência Numérica, Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. 
 
ESPECÍFICO: (Agente Comunitário de Saúde) 
 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (página 48 a 50) Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.pdf  
 
O TRABALHO do AGENTE COMUNITÁRIO de SAÚDE: De onde vem o SUS?, Atenção Primária à Saúde, APS/Saúde da 
Família, Agente comunitário de saúde: você é “um agente de mudanças”!, O processo de trabalho do ACS e o desafio 
de trabalhar em equipe, Planejamento das ações, Ferramentas de trabalho. Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf ou em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/trabalho_agente_acs  
 
O Agente Comunitário de Saúde e o Controle do Tabagismo no Brasil: O que é tabagismo?, O tabagismo passivo, As 
crianças fumantes passivas, A mulher grávida, Abordagem do público jovem, Como ajudar um fumante a parar de 
fumar, Entender a dependência à nicotina, Abordagem do fumante, Benefícios obtidos após parar de fumar, O que 
fazer se houver recaída. Bibliografia Sugerida Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//cartilha-do-agente-comunitario-2014.pdf  
ou em: https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/o-agente-comunitario-saude-e-o-controle-tabagismo-brasil  
 
GUIA PRÁTICO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: A família e o trabalho do ACS, Registro Civil de Nascimento e 
documentação básica, Saúde da criança, Saúde do adolescente, Saúde do adulto, Saúde mental, Atenção à pessoa 
com deficiência, Orientações para famílias com pessoas acamadas, Violência familiar, Doenças transmitidas por 
vetores: mosquitos, insetos, moluscos e outros. Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf ou em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_acs  
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