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ANEXO IV – PROGRAMA DAS PROVAS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS DOIS CARGOS
Língua Portuguesa
1. Interpretação textual: efeitos de sentido, hierarquia dos sentidos do texto, situação comunicativa,
pressuposição, inferência, ambiguidade, ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade,
linguagem não-verbal. 2. Modos de organização do texto: descrição, narração, exposição,
argumentação, diálogo e esquemas retóricos (enumeração de ideias, relações de causa e
consequência, comparação, gradação, oposição etc.). 3. Estrutura textual: progressão temática,
parágrafo, período, oração, pontuação, tipos de discurso, mecanismos de estabelecimento da
coerência, coesão lexical e conexão sintática. 4. Gêneros textuais: editorial, notícia, reportagem,
resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório, parecer, ofício, charge, tira, pintura, placa,
propaganda institucional/educacional etc. 5. Estilo e registro: variedades linguísticas, formalidade e
informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. 6. Língua
padrão: ortografia, regência, concordância nominal e verbal, flexão verbal e nominal, pronome,
advérbio, adjetivo, conjunção, preposição.
Matemática
1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem,
divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Números fracionários e
decimais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto. 2. Razão e Proporção:
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples e composta;
Porcentagem; Juros simples e composto. 3. Funções: Conceito e representação gráfica de funções
afim, quadrática e modular. 4. Sistemas de equações lineares com duas incógnitas: Resolução,
discussão e representação geométrica. 5. Geometria: Figuras geométricas planas: ângulos, retas,
polígonos, circunferências e círculos; Relações métricas nos polígonos; Perímetro de polígono e
comprimento de circunferência; Área de polígono e do círculo. 6. Noções de Estatística:
Apresentação de dados estatísticos: tabelas e gráficos. Medidas de centralidade: média aritmética,
média ponderada, mediana e moda. 7. Geometria Espacial: Poliedros e Corpos Redondos, Relações
métricas nas formas geométricas espaciais. 8. Geometria Analítica: Ponto e Reta. 9. Análise
Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem, Arranjo Simples, Permutação Simples,
Combinação Simples. 10. Probabilidade.

Conhecimentos Gerais
1. Temas políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais em evidência no mundo e no Brasil
na atualidade. 1.2. Desenvolvimento sustentável. 1.3. Globalização e regionalização mundial. 1.4.
Fluxos migratórios: aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. 1.5. Fontes energéticas. 1.6.
Recursos hídricos. 1.7. Crise alimentar. 2. Temas e acontecimentos referentes à política, economia,
sociedade e cultura brasileira que tiveram repercussão na atualidade. 2.1. Direitos e garantias
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania,
direitos políticos. 3. Organização político-administrativa do Brasil. 3.1. União, estados, Distrito
Federal, municípios e territórios. 3.2. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. 4.
História política, econômica e social do estado de Goiás. 4.1. Goiás colonial: bandeirantismo e
sociedade mineradora. 4.2. Goiás nos séculos XIX e XX: relações sociais, políticas e econômicas.
4.3. A construção de Goiânia. 5. Geografia do estado de Goiás. 5.1. Regionalização e caracterização
das regiões goianas. 5.2. Urbanização, migração e densidade populacional. 5.3. Desenvolvimento
econômico e impactos ambientais. 5.4. Patrimônio natural, cultural e histórico do estado de Goiás. 6.
Aspectos políticos, geográficos, econômicos e culturais de Inhumas. 7. Legislação municipal. 7.1.
Lei Orgânica do Município de Inhumas. 7.2. Código de Posturas do Município de Inhumas (Lei n.
2.565/2002 e atualizações).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, atribuições constitucionais e direitos dos
usuários. 2. Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90. 3. Regulamentação da
profissão de Agente Comunitário de Saúde: Lei nº 11.350/2006 e Lei nº 13.595/2018. 4. Política
Nacional de Atenção Básica: princípios e diretrizes; Estratégia de Saúde da Família. 5. Política
Nacional de Promoção da Saúde. 6. Identificação, acolhimento e acompanhamento do indivíduo e
comunidade: gestantes, puérperas, criança, adolescente, adulto, idoso, grupos vulneráveis. 7. e-SUS
Atenção Básica (e-SUS AB). 8. Vigilância ambiental em saúde: saneamento básico; qualidade do ar,
da água e dos alimentos para consumo humano; ciclos dos agentes etiológicos e vetores de doenças;
desastres. 9. Vigilância epidemiológica: investigação de doenças e agravos de notificação
compulsória - dengue, Zika, Chikungunya, febre amarela, malária, tracoma, esquistossomose,
sarampo, leptospirose, hantavirose, tuberculose e hanseníase; violências. 10. Vigilância e atenção à
saúde de infecções sexualmente transmissíveis, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo,
uso de álcool e outras drogas. 11. Programa Nacional de Imunização.
CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
1. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, atribuições constitucionais e direitos dos
usuários. 2. Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90. 3. Regulamentação da
profissão de Agente de Combate às Endemias: Lei nº 11.350/2006 e Lei nº 13.595/2018. 4. Política
Nacional de Atenção Básica: princípios e diretrizes; Estratégia de Saúde da Família. 5. Política
Nacional de Promoção da Saúde. 6. e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB). 7. Vigilância ambiental em
saúde: saneamento básico; qualidade do ar, da água e dos alimentos para consumo humano; ciclos
dos agentes etiológicos; controle de vetores; desastres. 8. Vigilância epidemiológica: prevenção de
doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial; investigação de doenças e agravos
de notificação compulsória - dengue, Zika, Chikungunya, febre amarela, malária, tracoma,

esquistossomose, sarampo, leptospirose, hantavirose, tuberculose e hanseníase; agravos causados
por animais peçonhentos. 9. Programa Nacional de Imunização.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
ENFERMEIRO

CONHECIMENTOS COMUNS
Língua Portuguesa
1. Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal.
Mecanismos de produção de sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação, ambiguidade,
citação, inferência, pressuposto. Significados contextuais das expressões linguísticas. 2.
Organização do texto: Fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade, informatividade,
intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade). Progressão temática. Sequências textuais:
descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal. Tipos de argumento. Funcionalidade e
características dos gêneros textuais oficiais: ofício, memorando, e-mail, carta comercial, aviso, email etc. Uso dos pronomes. Pontuação. Características dos diferentes discursos (jornalístico,
político, acadêmico, publicitário, literário, científico, etc.). 3. Organização da frase: Processos de
coordenação e de subordinação. Verbos que constituem predicado e verbos que não constituem
predicado. Tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. Regência dos nomes e dos
verbos. Constituição e funcionalidade do Sujeito. 4. Classes de palavras. Formação das palavras.
Composição, derivação. Ortografia oficial. Fonemas Acentuação gráfica. 5. Variação linguística:
estilística, sociocultural, geográfica, histórica. Variação entre modalidades da língua (fala e escrita).
Norma e uso.
Matemática
1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem,
divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e decomposição em fatores primos;
Números racionais e irracionais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto;
Números complexos: conceito, operações e representação geométrica. 2. Progressão Aritmética e
Progressão Geométrica: Razão, termo geral e soma dos termos; Situações-problema envolvendo
progressões. 3. Noções de Matemática Financeira: Razão e Proporção; Porcentagem; Juros simples
e composto. 4. Equações e Inequações: Conceito; Resolução e discussão. 5. Funções: Conceito e
representação gráfica das funções: afim, quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométricas e
modulares; Situações-problema envolvendo funções. 6. Sistemas de equações: Conceito; Resolução,
discussão e representação geométrica. 7. Análise Combinatória: Princípio fundamental de contagem;
Combinações e permutações. 8. Noções de Estatística: Apresentação de dados estatísticos: tabelas e
gráficos; Medidas de centralidade: média aritmética, média ponderada, mediana e moda.
Conhecimentos Gerais
1. Temas políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais em evidência no mundo e no Brasil
na atualidade. 1.2. Desenvolvimento sustentável. 1.3. Globalização e regionalização mundial. 1.4.
Fluxos migratórios: aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. 1.5. Fontes energéticas. 1.6.
Recursos hídricos. 1.7. Crise alimentar. 2. Temas e acontecimentos referentes à política, economia,
sociedade e cultura brasileira que tiveram repercussão na atualidade. 2.1. Direitos e garantias
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania,
direitos políticos. 3. Organização político-administrativa do Brasil. 3.1. União, estados, Distrito
Federal, municípios e territórios. 3.2. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. 4.

História política, econômica e social do estado de Goiás. 4.1. Goiás colonial: bandeirantismo e
sociedade mineradora. 4.2. Goiás nos séculos XIX e XX: relações sociais, políticas e econômicas.
4.3. A construção de Goiânia. 5. Geografia do estado de Goiás. 5.1. Regionalização e caracterização
das regiões goianas. 5.2. Urbanização, migração e densidade populacional. 5.3. Desenvolvimento
econômico e impactos ambientais. 5.4. Patrimônio natural, cultural e histórico do estado de Goiás. 6.
Aspectos políticos, geográficos, econômicos e culturais de Inhumas.
Legislação Municipal
1. Lei Orgânica do Município de Inhumas-GO. 2. Código de Posturas do Município de Inhumas
(Lei n. 2.565/2002 e atualizações).
Conhecimentos Comuns em Saúde Pública
1. O processo saúde doença (historicidade e conceitos). 2. Modelos assistenciais em saúde. 3. A
Reforma Sanitária Brasileira. 4. Política de Saúde/SUS: princípios, diretrizes, atribuições, doutrinas
e competências. 5. Legislação e Saúde: Constituição Federal, Lei 8080, Lei 8142/90, Portaria nº
4.279/2010 e Normas complementares. 6. Gestão em Saúde; Rede de Atenção em Saúde. 7.
Epidemiologia: Conceitos, usos e principais indicadores. 8. Modelos de estudo da causalidade das
doenças. 9. Demografia. 10. Classificação Internacional de Doenças: histórico, conceitos e
utilização. 11. Sistemas de Informações em Saúde. 12. Vigilância em saúde. 13. Doenças
infecciosas de interesse para a saúde pública. 14. Doenças crônico-degenerativas de maior interesse
para a saúde pública. 15. Doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas. 16. Saúde
Ambiental, Saúde Ocupacional e a Vigilância Sanitária. 17. Estratégia Saúde da Família. 18. Pacto
pela Saúde. 19. Programa Nacional de Imunização (PNI). 20. Normas e Portarias que regem a
Política Nacional de Urgência e Emergência. 21. Política de Atenção a Saúde da Criança, do
Adolescente, da Mulher, do Adulto, do Homem e do Idoso. 22. Política de Humanização do SUS.
23. Política de Álcool e Drogas e Cuidado Psicossocial - Ministério da Saúde. 24. Lei do exercício
profissional de enfermagem; ética e bioética. 25. Pesquisa em saúde pública.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: ENFERMEIRO
1. Fundamentos de Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Instrumentos
básicos para o cuidar. Procedimentos básicos de Enfermagem - curativos; sondagens; administração
de medicamentos; higiene e conforto. 2. Cuidado com feridas. 3. Exercício profissional de
Enfermagem e Código de ética de Enfermagem. 4. Programa Nacional de Imunização e Rede de
Frio. 5. Manejo dos resíduos dos serviços de saúde; exposição ocupacional a material biológico. 6.
Processamento de produtos para a saúde; limpeza e desinfecção de superfícies; precauções padrão.
6. Administração em Enfermagem. 7. Assistência de Enfermagem nos ciclos vitais (recém-nascidos,
crianças, adolescente, mulher, homem, idoso). 8. Assistência de Enfermagem a portadores de
afecções respiratórias, gastrintestinais, endócrinas, cardiovasculares, renais, neurológicas e
infectocontagiosas. 9. Assistência de Enfermagem à mulher na gestação e puerpério. 10. Assistência
de enfermagem a pacientes críticos. 11. Atuação de Enfermagem em saúde mental. 12. Política
Nacional de Atenção Básica. 13. Redes de Atenção à Saúde. 14. Assistência de Enfermagem nos
acidentes com animais peçonhentos, picadas de insetos e mordeduras de animais. 15. Atenção
domiciliar. 16. Vigilância Epidemiológica.

