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ANEXO I – DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: O agente comunitário de Saúde serve de ligação entre a comunidade e os serviços 

de saúde; auxilia as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde; identifica situações de risco 
individual e coletivo; promove a educação para a conquista da saúde; acompanha e encaminha pessoas com 

agravo à saúde às Unidade de Saúde; notifica aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; 
efetua o cadastramento das famílias da comunidade; estimula a participação comunitária; analisa, com os 

demais membros da Equipe, as necessidades da Comunidade; preenche formulários dos sistemas de 

informações pertinentes ao Programa de Saúde da Família; atua no controle das doenças epidêmicas; participa 
das ações de saneamento básico e melhoria do meio ambiente; acompanha as condições de saúde das crianças, 

prioritariamente até 05 (cinco) anos de idade, e gestantes; incentiva a vacinação; estimula o aleitamento 
materno; executa o controle de doenças diarreicas; previne doenças respiratórias; presta orientações sobre 

cuidados de higiene; executa tarefas afins. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES De acordo com o novo acordo ortográfico  
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação 

silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação:  acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de  pontuação; 

Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino;  singular e 

plural; diminutivo e aumentativo; 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 

Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de 

Numeração Romana; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 

INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 

Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote 
MS-Office; Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de 
correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de 

hardware e de software. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES 

Programa Saúde da Família. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. 
Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico. Noções básicas de saúde pública: Ações 

de Saúde da Criança, do Adolescente, do Homem, da Mulher e do Idoso. Saúde mental, Atenção à pessoa com 

deficiência. Violência familiar. Doenças transmitidas por vetores. Visita domiciliar. Bibliografia sugerida  – 
Publicações Institucionais do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br):O trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php) 
Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php) 

Guia de vigilância epidemiológica (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm) 
Manual de saneamento. 3ª ed. rev. (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm) 

Vigilância Ambiental em Saúde - (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm) 

A Sociedade Contra a Dengue. (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm) 
Política Nacional de Atenção Básica. (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php). 

Cadernos de Atenção Básica. Saúde da Família (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php): 
Volume nº 12 - Obesidade. 

Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama. 

Volume nº 14 – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica. 
Volume nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica. 

Volume nº 16 – Diabetes Mellitus. 
Volume nº 17 – Saúde Bucal. 

http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php
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Volume nº 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST. 

Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso. 
Volume nº 20 – Carência de Micronutrientes.                   

Volume nº 21 – Vigilância em Saúde. 

Volume nº 23 – Saúde da Criança. 
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES 

Constituição Federal – artigos 196 a 200. 
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. 
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 8.069/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

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 

 
 

 
 

 
 

 

 


