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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 
Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, ponto de vista do autor, ideia central e ideias 
convergentes. Ortografia: divisão silábica, uso do hífen, vírgula, ponto e vírgula, travessão e parênteses, 
acentuação gráfica, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, 
pontuação. Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, advérbio, pronome, 
preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição. Sintaxe: voz passiva e ativa, 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal. Fonologia: fonemas, sílabas, encontros 
consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo, figuras de linguagem, 
conotação e denotação. 
 
Matemática: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Operações com números naturais e números racionais. Equação do 1º grau. Expressões algébricas. 
Regra de três. Raiz quadrada. Números primos. Juros simples. Razão e proporção. Sistema métrico 
decimal: comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume. Transformação 
em dias, horas, minutos e segundos. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Problemas. Sistema 
Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Conhecimentos Gerais: 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do 
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, 
religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
* Agente Comunitário de Saúde: 
Lei Orgânica do Município. Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 - 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. Portaria GM nº 
648/2006 – Revisão das Diretrizes e Normas para a Organização da Atenção Básica para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Lei nº 11.350, de 5 de 
Outubro de 2006. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Sistemas Nacionais de Informação 
(SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). Vigilância em saúde (vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental). 
Política Nacional de Promoção da Saúde. Calendário Básico de Vacinação da criança, adolescente, 
adulto e idoso. Aleitamento materno. Doenças transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sintomas, 
cuidados e tratamento. O Agente comunitário inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS. Atenção a saúde da mulher, da criança e do recém 
nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. Normas de biossegurança. Humanização e ética 
na atenção a saúde. Doenças de notificação compulsória. Educação em saúde e acolhimento na 
Estratégia Saúde da Família. Atribuições do emprego/função. Noções básicas de informática. 
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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO/FUNÇÃO 
 

EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Síntese dos Deveres: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão 
competente. 
 
Exemplos de Atribuições: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista de 
qualidade de vida à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde 
e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes 
à função do Agente Comunitário de Saúde. 
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ANEXO III 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
À Alternative Concursos Ltda 

DADOS DO CANDIDATO 

Nome: 

RG:       CPF: 

Emprego/função pretendido: 

Número de Inscrição: 

Tipo de Recurso:   

1 – Indeferimento de inscrição; 
2 – Questão da prova escrita objetiva; 
3 – Gabarito preliminar; 
4 – Ata de classificação preliminar; 
5 – Incorreções ou irregularidades do Processo 

Seletivo; 
6 – Outros: __________________________________ 

Para uso da Banca 
Examinadora: 

 
 
 

 
1 - Deferido 
2 - Indeferido 

Fundamentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ipiranga do Sul (RS), ______ de _________________ de ______. 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 


