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ANEXO IV - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA 

ESCOLHA 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Língua Portuguesa 

 

1. Fonologia: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica, prosódia, ortografia, 

acentuação. 2. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras. 3. Sintaxe: termos da 

oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência 

verbal e nominal, pontuação. 4. Semântica: significação das palavras no texto. 5. Interpretação de texto. 

 

Matemática 

 

1. Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 2. Propriedades, comparação. 

3. Expressões numéricas. 4. Teoria dos números: pares, ímpares, múltiplos, divisores, primos, compostos, 

fatoração, divisibilidade. 

 

Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania) 

 

1. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 2. Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, 

políticos e atuais do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do município de Água Doce. 

 

Conhecimentos Específicos do Emprego 

 

1. Saúde pública e saneamento básico. 2. Endemias e epidemias. 2.1. Noções básicas das seguintes 

endemias: Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose. 2.1.1. Prevenção primária das 

endemias citadas anteriormente. 2.1.2. Classificação dos agentes transmissores e causadores das 

endemias citadas anteriormente. 2.1.3. Combate aos agentes transmissores das endemias citadas 

anteriormente, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. 3. Visitas domiciliares e aos 

pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do agente 

na educação ambiental e saúde da população. 4. Saúde como dever do estado; Saúde como direito social. 

5. Noções básicas sobre o SUS. 6. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. 7. 

As atribuições do agente comunitário de saúde. 8. A participação do agente comunitário de saúde a grupos 

específicos. 9. Promoção da saúde: conceito e estratégias. 10. Formas de aprender e ensinar em educação 

popular, Cultura popular e sua relação com processos educativos. 11. Pessoas portadoras de necessidades 

especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais. 12. Saúde da criança, do 
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adolescente, do adulto e do idoso. 13. Noções de ética e cidadania. 14. Conhecimentos geográficos da 

área/região/município de atuação. 15. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. 

Legislação: Lei N°. 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei N°. 8.142, de 28/12/1990 e Constituição 

Federal nos Artigos 196 a 200, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Ações e Programas do Ministério 

da Saúde; Lei N°. 8.069, de 13/07/1990, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei N°. 10.741, de 

01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Lei Complementar Municipal Nº. 56, de 14/04/2009, que dispõe sobre 

a criação de empregos públicos para atendimento do Programa de Agentes Comunitário de Saúde; Portaria 

Nº. 648, de 28/03/2006 do Ministro da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa 

Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

 


