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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019
EDITAL N.º 001/2019, DE 18 DE JUNHO DE 2019
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS
1. LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. Pontuação.
Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. Sintaxe da
oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras: sinônimos,
antônimos, denotação e conotação.
2. MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional.
Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e
perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos.
Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de
figuras planas, volumes de sólidos.
3. ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável,
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas.

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Emenda constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006; Lei nº 11.350, de 5 de outubro de
2006. Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014.Portaria nº 2430/gm em 23 de dezembro de
2003;Portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017;Portaria nº 2.355, de 10 de outubro de
2013;Portaria nº 314, de 28 de fevereiro de 2014; 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;Portaria nº 1.024, de 21 de julho de 2015;Portaria nº 1.025, de 21 de julho de
2015;Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes: Princípios e Diretrizes do
Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Conhecimentos geográficos da
área/região/municípios de atuação; Cadastramento família e territorial: finalidade e instrumentos;
Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência;
Indicadores epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de
saúde/doenças da população; Critérios operacionais para definições de prioridades: indicadores
sócio-econômicos, culturais e epidemiológicos; Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em
saúde coletiva; Estratégia de avaliação em saúde: Conceitos, tipos, instrumentos e técnicas;
Conceitos de critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do
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cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; Sistema de informação em
saúde; Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo
migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica, outros; Promoção
da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e recursos
existentes para o enfrentamento dos problemas; Intersetorialidade: conceito e dinâmica políticoadministrativa do município; Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e
interdependência; Formas de aprender e ensinar em educação popular; Cultura popular e sua
relação com os processos educativos; Participação e mobilização social: fatores facilidades e/ou
dificultadores da ação coletiva de base popular; Lideranças: conceitos, tipos e processos de
constituição de líderes populares; Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem,
medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais; Saúde da criança, do adulto e do idoso;
Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; Noções de ética e cidadania. Nova PNAB, de
setembro de 2017, que dispõe sobre a Nova Política Nacional de Atenção Básica.

CARGO 02: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE
1. LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.º
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. Pontuação.
Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. Sintaxe da
oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras: sinônimos,
antônimos, denotação e conotação.

2. MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional.
Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e
perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos.
Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de
figuras planas, volumes de sólidos.

3. ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável,
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas.

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Lei n° 8.080, de 19 de Setembro de 1990;
- Lei n° 11.350 de 05 de outubro de 2006;
- Emenda Constitucional nº 51;
- Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014;
- Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue;
- Ações de Controle da Malária: Manual para Profissionais de Saúde na Atenção Básica;
- Plano de Contingência Nacional para a Febre Chikungunya;
- Noções básicas sobre o vírus Zika;
- Manual de Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana;
- Nova PNAB, de setembro de 2017, que dispõe sobre a Nova Política Nacional de Atenção
Básica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019
EDITAL N.º 001/2019, DE 18 DE JUNHO DE 2019
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

