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ANEXO III 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

 

 
➢ ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 

Português para todos os cargos de Ensino Fundamental Completo 

1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
características de textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência.                 
2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso 
dos pronomes; metáfora, antítese, ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido 
das classes gramaticais em textos; elementos de composição das palavras; mecanismos de flexão dos 
nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; 
concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de 
pontuação. 
 

Matemática para todos os cargos de Ensino Fundamental Completo 

1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com 
números reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação. 4. Múltiplos e Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 
e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos.                  
5. Números Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações. Redução ao Menor 
Denominador Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: 
Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção. 8. 
Regra de três simples, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos 
percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, 
superfície, capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-
dia. 11. Fatoração e Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de 
problemas. 13. Equações do 2º grau. Soma e Produto das Raízes 14. Geometria Plana: Ângulos. 
Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo 
retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básica.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1. A rede de atenção à saúde. 2. Estratégia Saúde da Família. 3. O trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde. 4. A família e o trabalho do Agente Comunitário de Saúde. 5. Problemas comuns na prática do 
Agente Comunitário de Saúde. 6. Noções de vigilância em saúde. 7. Estatuto do Idoso. 8. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 9. Noções sobre saneamento básico 10. Amamentação. 11. Vacinação.              
12. Arboviroses (dengue, chikungunya, febre amarela e zika) e o trabalho do Agente Comunitário. 
 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

1. Ética e cidadania. 2. Noções sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). 3. Avaliação de áreas de risco 
ambiental e sanitário. 4. Vigilância e educação em saúde. 5. Noções de Epidemiologia e saneamento.                
6. Promoção da saúde e Processo saúde-doença (determinantes e condicionantes das doenças).                      
7. Mapeamento e territorialização. 8. Estratégias de avaliação em saúde. 9. Sistema de informação em 
saúde. 10. Participação e mobilização social. 11. Conhecimento básico sobre doenças como leishmaniose, 
cólera, dengue, doença de chagas, esquistossomose, raiva, leptospirose, peste, esporotricose, malária e 
febre amarela. 12. Biologia dos vetores: identificação. 13. Controle e combate de vetores, pragas urbanas, 
animais sinantrópicos indesejáveis transmissores de raiva animal e demais zoonoses.  14. Pesquisa 
Entomológica. 15. Manuseio de inseticida e uso de equipamentos de proteção individual. 16. Organização e 
operação de campo. 17. Doenças transmitidas por alimentos e água. 
 
 


