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ANEXO IV
CONTEUDO PROGRAMÁTICO

ESCOLARIDADE - NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS EMPREGOS DO NÍVEL MÉDIO
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Variações linguísticas. Funções da
linguagem. Tipos e gêneros de texto. Coesão e coerência textuais. Ortografia (atualizada conforme as regras do
novo Acordo Ortográfico): emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica;
pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Morfologia:
elementos mórficos e processos de formação de palavras; classes de palavras. Sintaxe: termos das orações;
orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase.
Semântica: denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; polissemia e ambiguidade.
Figuras de linguagem.
PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos; Sistema
de medidas legais; Sistema monetário brasileiro; Razão e Proporção; Grandezas diretamente e inversamente
proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples e compostos; Potenciação;
Raciocínio lógico; Sequências; Progressões aritméticas e geométricas; Análise combinatória; Probabilidade;
Resolução de situações problemas; Cálculo de áreas e volumes.
INFORMÁTICA BÁSICA: Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware,
impressoras, scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Conceitos
básicos relacionados ao ambiente Windows 7, 8, 10 e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas,
arquivos, pastas, programas, aplicativos Microsoft Office 2010 e 2016. Conceitos básicos de Internet e Intranet e
utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão
procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e
procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup),
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de
informática
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 1. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da
Saúde; 2. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 3. Noções de ética e cidadania; 4.
Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; 5. Conceito de territorialização, microárea e área
de abrangência; 6. Interpretação demográfica; 7. Principais problemas de saúde da população e recursos
existentes para o enfrentamento dos problemas; 8. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso; 9.
Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; 10. Promoção da saúde: conceitos
e estratégias; 11. Estatuto da criança, do adolescente e do idoso; 12. Informação, educação e comunicação:
conceitos, diferenças e interdependência; 13. Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do
município; 14. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; 15. Condições de
risco social: violência, desfunção pública, infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência
ou insuficiência de infraestrutura básica, outros; 16. Critérios operacionais para definição de prioridades:
indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos; 17. Técnicas de levantamento das condições de vida
e de saúde/doenças da população; 18. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; 19.
Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; 20. Conceitos e critérios de qualidade de
atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade,
outros; 21. Indicadores epidemiológicos; 22. Sistema de Informação em Saúde; 23. Formas de aprender e
ensinar em educação popular; 24. Cultura popular e sua relação com os processos educativos; 25. Participação
e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva de base popular; 26.
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Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito
legais. 27- Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão
Arterial, Diabetes, Dengue, Hepatites, Leptospirose, Tuberculose, Meningite, Rubéola, Sarampo, Tétano,
Neoplasias, Saúde Mental) 28- Doenças mais comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Lei ordinária nº. 11.350 alterada pela Lei nº 13.595/18; Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de
2017.

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei
Orgânica da Saúde (Lei 8.080 e 8.142/90); Visita Domiciliar; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário;
Noções de ética e cidadania; Noções Básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; noções básicas
sobre doenças de notificação compulsória, Leishmaniose, Esquistossomose, Dengue, Zika, Chikungunya, Febre
Amarela, Febre Maculosa, Cólera; Doença de Chagas. Definição: Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle
Mecânico e Químico, Área de Risco, Febre Amarela, Zica Virus, Febre Chikungunya, Malária, Zoonoses,
Controle de vetores, roedores e animais peçonhentos em estabelecimentos comerciais e residências. Lei
ordinária nº. 11.350 alterada pela Lei nº 13.595/18. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, SUS -Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990; Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei nº 8.142, de 28 de dezembro
de 1990.
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