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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

a) Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo 

 

CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 

Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). 

Acentuação. Pontuação. Regência verbal e nominal.  Sintaxe e Análise sintática (tipos de sujeito, 

regência, transitividade verbal etc.); Crase; Conectivos (conjunção e pronomes). Emprego dos porquês. 

Morfologia: formação de palavras, flexão nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, de 

pensamento e de sintaxe. Significação das palavras; Classe de palavras. Bibliografia: Moreno, Claudio. 

Guia prático do Português correto. Vol.1, 2, 3 e 4. Editora L & PM, 2011 

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 

Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de 

medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, 

superfície, volume e massa. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: 

perímetros, áreas e volumes. Raciocínio Lógico-Matemático. Resolução de situações problema. 

INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 

 Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:  

 Microsoft Windows 7 (Seven ou superior); 

 Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point; 

 Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada. 

 Correio eletrônico (webmail).  

 Conceitos básicos de software e hardware.  

 Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).  

 Noções básicas de análise e armazenamento de dados. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 

*vide por cargo. 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO 

 

2.01 – Agente Comunitário de Saúde (TODAS AS COMUNIDADES) 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES 

 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, 

Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data 

de encerramento das inscrições; 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 

 Manuais de Orientação, publicados pelo Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado do 

Rio Grande do Sul referentes a: dengue, febre amarela e outros agravos ocasionados por vetores; 

 MANUAL DE SANEAMENTO. 3ª ED. REV. Itens 2.3 – Doenças relacionadas com a água; Capítulo 3 – 

item 3.1 – Considerações gerais; 3.2 – Esgotos domésticos; 3.3 – Conceito de contaminação; 3.4 – 

Sobrevivência das bactérias; 3.5 – Estabilização dos escretas; 3.6 – Doenças relacionadas com os 

esgotos; 4.9 – Resíduos de serviços de saúde; 4.10 – Mobilização comunitária; 5.6 – Ações 

desenvolvidas no combate à malária; 7.5 – Sinais indicativos da presença de roedores. 8.1 – 

Introdução e 8.2 – Doenças transmitidas por alimentos (DTA). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_saneamento_3ed_rev_p1.pdf 

 Livros didáticos de Ciências, Biologia, Higiene e Saúde e Educação Ambientais; 
 GUIA PRÁTICO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf 

 A SOCIEDADE CONTRA A DENGUE. Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sociedade_contra_dengue.pdf 

 Noções gerais de saúde; 

 CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_unidade_saude_familia_cab1.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_saneamento_3ed_rev_p1.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sociedade_contra_dengue.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_unidade_saude_familia_cab1.pdf
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 CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Artigos 196 a 200; 

 LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 

e DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 

sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências; 

 LEI FEDERAL 8.142/90 - 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; 

 LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso; 

 LEI FEDERAL 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional 

nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências – alterada pela LEI Nº 13.595/2018; 

 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 

de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

 

 

2.02 – Agente de Combate à Endemias 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES 

 Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, 

Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data 

de encerramento das inscrições; 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 

 Manuais de Orientação, publicados pelo Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado do 

Rio Grande do Sul referentes a: dengue, febre amarela e outros agravos ocasionados por vetores; 

 Livros didáticos de Ciências, Biologia, Higiene e Saúde e Educação Ambientais; 

 Noções gerais de saúde; 

 Ações da Vigilância em Saúde e controle de doenças transmissíveis por vetores; 

 Visita Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, orientações; 

 Atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor - pesquisa em pontos estratégicos, 

pesquisa em imóveis especiais, pesquisa de armadilhas, bloqueio de criadouros, bloqueio de 

nebulização, avaliação de densidade larvária; 

 Controle Mecânico: mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos; 

 Controle Químico: grupos de inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na 

aplicação; 

 Atividades Educativas: segurança no trabalho - prevenção de acidentes; 

 CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_unidade_saude_familia_cab1.pdf 

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Artigos 196 a 200; 

 LEI FEDERAL 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 LEI FEDERAL 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 

e DECRETO Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 

sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências; 

 LEI FEDERAL 8.142/90 - 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; 

 LEI FEDERAL 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso; 

 LEI FEDERAL 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional 

nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências – alterada pela LEI Nº 13.595/2018; 

 Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 

de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_unidade_saude_familia_cab1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

