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ANEXO IV
PROGRAMA DE PROVAS
1. PROGRAMA DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS

1.1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA NÍVEL MÉDIO DOS CARGOS:
a) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
b) AGENTE DE COMBATE E ENDEMIAS
I - LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da
comunicação e as funções de linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire
no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Tipos de composição textual;
elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura dissertativa; coesão e
coerência textual; descrição objetiva e subjetiva; Linguagem denotativa e conotativa;
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas; linguagem oral e linguagem
escrita; formal e informal; gíria; Função da linguagem e níveis de linguagem, Sílaba =
separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba
tônica; Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação;
ocorrência da crase; Encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia,
Novo Acordo Ortográfico, Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, ponto-evírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, reticências, aspas,
parênteses, colchete e vírgula; Classes de palavras: Substantivos = tipos de
substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau; Artigos = definidos e
indefinidos; Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos
pátrios e locução adjetiva; Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número;
regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do
verbo; tipos de verbo; Pronomes, pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e de
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo; Numerais =
flexão dos numerais e emprego; Preposições; Conjunções; Interjeições; Advérbios.
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e
subordinação; Termos da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de
predicado); complementos verbais e complementos nominais; aposto; vocativo; adjunto
adnominal e adjunto adverbial; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e
verbal: Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras; Funções das palavras
que e se.
II - MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e
resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade;
máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com
números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações
com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de
figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto
dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos
números racionais: Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e
proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples
e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros
simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos
notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do
2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos
retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função
quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples.
Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.
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2. PROGRAMA DE PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
2.1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de saneamento. Imunizações. Dengue e Cólera.
Noções básicas sobre Doenças Infectocontagiosas e sexualmente transmissíveis (Aids,
Hepatite, Sarampo, Sífilis, Hanseníase, Tétano, Rubéola, Meningite Tuberculose).
Noções de Higiene e Segurança no Trabalho. Imunologia. Saúde da mulher, da criança
do adulto e do idoso; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. O trabalho
do Agente Comunitário de Saúde - ACS. A Estratégia de Saúde da Família - ESF.
Política Nacional da Atenção Básica. Lei do Agente Comunitário de Saúde. Relações
Humanas no trabalho. Ética em serviço público.

2.2. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:
I - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Combate a agentes transmissores de doenças
endêmicas,
conforme
estratégias
e
normas
vigentes.
Visitas
domiciliares:
fiscalização para a promoção e conservação da saúde da comunidade. Saúde ambiental.
Doenças transmissíveis por vetores. Atividades e estratégias de combate a
dengue (Manual de normas técnicas Instruções para pessoal de combate ao vetor.
Brasília. Abril 2001, 3º edição, revista. Fundação Nacional de Saúde. FUNASA e
posteriores atualizações). Lei 11.350 federal de 05/10/2006 - Dispõe sobre as
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias.
Níveis de Prevenção de Doenças. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário.
Noções básicas de Leishmaniose Visceral e Tegumentar, dentre outras. Doença de
Chagas: características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão, período de
incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos; medidas preventivas
dirigidas à população humana e ao vetor. Noções sobre febre amarela, Dengue, Zica
Vírus, Febre Chikungunya, Malária, Esquistossomose e Cólera, biologia dos vetores,
operações de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, perifocal,
bloqueio, formas de controle, Programa Nacional de Controle da Dengue. Controle
ético da população de cães e gatos: guarda responsável e controle populacional
de cães e gatos.

