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ESTADO DE MINAS GERAIS 

MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019 – AGENTES ACS E ACE 
 

ANEXO I 
  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
A legislação, para todos os cargos, deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação do 

edital. Legislação com entrada em vigor após a publicação do edital poderá ser utilizada, quando superveniente ou complementar 

a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

(DISCIPLINA COMUM A TODOS OS CARGOS) 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 

Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 

advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e 

nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 

manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 

2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 

marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção 

de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 

colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 

campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS- 

PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 

de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 

entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 

navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 

 
HISTÓRIA DE BOCAINA DE MINAS 

(DISCIPLINA COMUM A TODOS OS CARGOS) 
Formação administrativa, emancipação política administrativa, gentílico, Municípios Limítrofes,  população, 
prefeitos e mandatos; Alterações toponímicas distritais, Transferência distrital; Índices de educação, saúde e 
desenvolvimento humano (constantes no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Agente Comunitário de Saúde - Conhecimentos Específicos: Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde princípios 

que regem sua organização. Processo saúde – doença e seus determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento 

familiar 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/doença da população. 

Critérios operacionais para definições de prioridades: indicadores socioeconômicos, culturais e epidemiológicos. Conceitos de 

eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, 

humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. 

Noções sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e infecção pelo HIV. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária: 

noções de tuberculose, hanseníase, dengue, hipertensão e diabetes mellitus, diarreia e desidratação. Vacinas. Aparelho 

reprodutor masculino e feminino; gravidez e planejamento familiar. Condições de risco social: violência, desemprego, infância 

desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica. Promoção da saúde, 

conceitos e estratégias. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Pessoas com deficiência: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais. 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. E estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso. Noções de ética e cidadania. O  

trabalho em equipe – Ética profissional. Política de Humanização do SUS. 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); NASF (Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família) e Lei Federal 11.350/06. 

Agente de combate às Endemias - Conhecimentos Específicos: Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

princípios que regem sua organização. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. 

Interpretação demográfica. Conceito de territorialização, micro área e área de abrangência. Princípios Básicos gerais de 

Biossegurança no trabalho e uso de proteção individual (EPI). Conceitos de endemia, pandemia, surto e epidemia. Conceitos de 

eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, 
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humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Cuidados com o meio ambiente e 

saneamento básico. Combate à poluição. Controle vetorial. Problemas clínicos prevalentes na atuação do agente de 

endemias: dengue, malária, esquistossomose, leishmaniose, doenças de chagas, raiva, filariose, leptospirose, febre 

tifoide, tuberculose e hanseníase. Noções de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Parasitoses intestinais e sanguíneas. 

Vigilância em Saúde: epidemiológica, sanitária e ambiental. Promoção da saúde, conceitos e estratégias. Principais 

problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Atividades inerentes à 

defesa da saúde e higiene da população. Noções de ética e cidadania. O trabalho em equipe – Ética profissional. Política 

de Humanização do SUS. Modelos de atenção à saúde: Atenção primária de saúde/atenção básica à saúde: estratégia de 

saúde da família; Lei Federal 11.350/06, Lei Municipal n. 609/2007. 

 


