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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 003/2020

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fica a critério de cada candidato pesquisar a bibliografia que contemple o conteúdo programático expresso
neste Edital.
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo e foco na
ficção narrativa. Coerência e Coesão. Classe, Estrutura, Formação e significação de vocábulos. Estrutura de
Palavras. Formação de Palavras. Significado de Palavras. Sintaxe. As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio,
Artigo, Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada,
Pontuação, Crase. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico). Fonética e
Grafema. Encontros vocálicos. Encontros Consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica.
Pontuação. Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
Orações: coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância verbal. Regência verbal.
Emprego da crase. Colocação dos pronomes átonos. Semântica. Sinônimos. Antônimos. Homônimos.
Parônimos. Denotação e conotação. Figura de linguagem. Figura de palavras: comparação, metáfora,
Metonímia, Catacrese. Figura de construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse. Figuras de
pensamento: Antítese, Eufemismo e Prosopopeia.
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Múltiplos e divisores de um
número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários:
operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: operações
com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números racionais: Resolução de
equações do 1º grau e 2º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções.
Divisão proporcional. Regra de três simples. Porcentagem. Juros. Conjunto dos números reais: Operações
com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos
retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função
exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides,
cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Noções de estatísticas e probabilidade. Gráficos e tabelas para
tratamento da informação. Possibilidades e chances.
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Política, economia, geografia sociedade, cultura e História de São Roque do Canaã/ES. Assuntos de
interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Agente
Comunitário
de Saúde

Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Saúde como dever do
estado. Educação em saúde. Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento das famílias). O diagnóstico comunitário. Territorialização (área e
microárea). Endemias e epidemias. Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
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Agente
Combate
Endemias

Transmissíveis e Não Transmissíveis (DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias,
Saúde Mental, Tuberculose, Hanseníase). Saúde Bucal. Alimentação e Nutrição. Pessoas
portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social
e direitos legais. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente.
LEGISLAÇÃO:
- Lei nº 931/2020 da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã/ES;
- Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018. - Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006,
para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o
grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização
de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às
Endemias.
Fundamentos, procedimentos e ações básicas, operacionais e educativas de combate às
endemias. Táticas para a promoção da saúde. Metodologia das visitas domiciliares.
Conhecimentos sobre doenças: esquistossomose, dengue, leishmaniose, febre amarela,
malária, tracoma, influenza, febre maculosa, leptospirose, hanseníase e tuberculose.
Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doença de Chagas. Doenças endêmicas e epidêmicas:
conceitos, causas, transmissão, período de incubação, diagnóstico, tratamento e
notificação de casos. Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos prevalentes.
Fundamentos básicos para o controle de roedores, animais peçonhentos e outros animais
transmissores de doenças. Tipos de larvicidas e inseticidas para o controle de endemias.
Métodos de aplicação dos larvicidas e inseticidas. Procedimentos de Segurança na
aplicação de larvicidas e inseticidas. Fundamentos e normas de segurança no combate às
endemias. Equipamentos de Proteção Individual relacionados ao combate de endemias.
a
LEGISLAÇÃO:
- Lei nº 931/2020 da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã/ES;
- Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018. - Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006,
para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o
grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização
de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às
Endemias;
- Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue - MINISTÉRIO
DA
SAÚDE
–
2009.
Disponível
em:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_
slug=dengue-964&alias=97-diretrizes-nacionais-para-a-prevencao-e-controle-epidemiasdengue-7&Itemid=965
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