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ANEXO IV 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA OBJETIVA 

 
I –CONHECIMENTOS GERAIS 

a) Língua portuguesa: 

1. Interpretação de texto, sinônimo e antônimos 2. Sentido próprio e figurado 

daspalavras 3.Ortografiaoficial 4. Acentuação gráfica 5. Pontuação: vírgula, dois 

pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos de exclamação e interrogação 

6. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau 7.Verbos: regulares, 

irregulares e auxiliares 8. Emprego de pronomes 9. Preposição e conjunções 10. 

Concordância verbal enominal 11. Crase 12. Regência nominal everbal. 

 
b) Matemática: 

1. Números naturais: operações e propriedades 2. Números racionais, 

representaçãofracionáriaedecimal:operaçõesepropriedades 3. Razão e 

proporção 4. Porcentagem 5. Regra de três simples. 6. Equação de 1º grau 7. 

Média e média ponderada 8. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 

superfície e capacidade 9. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos 10. 

Raciocínio lógico 11. Resolução de problemas. 

 
II –Conhecimentos Específicos: 

1. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, Lei Orgânica da Saúde (Lei 

nº 8.080/1990) e Portaria n º2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica PNAB. Sistema Único de Saúde: objetivos; 

atribuições, doutrinas e competências; princípios que regem sua organização 2. 

Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária 

3. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 4. 

cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Interpretação 

demográfica, conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência 5. 
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Indicadores epidemiológicos   7. Técnicas de levantamento das condições de 

vida e de saúde/doença da população.Critérios operacionais para definições de 

prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos 

8.Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade emsaúde coletiva 9. Estratégia 

de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas 10. Conceitos 

e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do 

cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade 11. Ética e bioética 

em saúde: legislação nacional de ética em pesquisa com seres humanos 

(Resolução 466/2012); Biossegurança.; Cuidados com o meio ambiente e 

saneamento básico 12. Noções sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

infecção pelo HIV 13. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária: 

noções de tuberculose, hanseníase, dengue, hipertensão e diabetes mellitus, 

diarréia e desidratação 14. Vacinas 15: SIM, SINAN, SINASC, SIA e SIH/SUS 

16. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, 

processos migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-

estrutura básica 18. Promoção da saúde, conceitos e estratégias 19. Principais 

problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento 

dos problemas 20. 21.Formas de aprender e ensinar em educação popular 

22.Cultura popular e sua relação com os processos educativos 23. Participação 

e mobilização social: conceitos, fatores, facilitadores e/ou dificultadores da ação 

coletiva de base popular 24. Lideranças: conceitos, tipos e processos de 

constituição de lideres populares 25. Pessoas com deficiência: abordagem, 

medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais 26. Programas 

Nacionais de Saúde: Saúde Mental, Assistência Farmacêutica; Saúde da 

Criança, Saúde da Mulher; Saúde do idoso e  da pessoa com deficiência, Saúde 

Ambiental, Saúde da população negra 27. Estatutos da Criança e do Adolescente 

e do Idoso 28. Noções de ética e cidadania 29. Política de Humanização do SUS 

30. Modelos de atenção à saúde: Atenção primária de saúde/atenção básica à 

saúde: estratégia de saúde da família; PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde); SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) 31. Controle 
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social e gestão participativa: conselhos e conferências municipais de saúde 32. 

Acolhimento e vínculo, trabalho em equipe. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO -  CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL 

 
1. Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), 

Instrumentos de trabalho, Cartão SUS, Cadastramento, ética e abordagem 

familiar– 8h 

2. Diagnóstico de área, mapeamento e territorialização– 8h 

 
3.Políticas Públicas de Saúde e Organização do SUS; Legislação específica 

aos carrgos; Formas de comunicação e sua aplicabilidade no trabalho; 

Técnicas de Entrevista;  Competências e atribuições; Ética no Trabalho;  

Cadastramento e visita domiciliar; Promoção e prevenção em saúde; e 

Território, mapeamento e dinâmicas da organização social. – 24h 


