
Conteúdo Programático - Agente Comunitário de Saúde  
 
Língua Portuguesa 
 
Programa: Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 
Classes de palavras. Regras gerais de concordância nominal e verbal. Emprego do acento 
indicativo da crase. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Emprego dos sinais de 
pontuação. Sugestões Bibliográficas: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. CARNEIRO, A. Dias.  Texto em construção: 
interpretação de texto. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1996. CUNHA, C. & CINTRA, L. Nova 
gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. KURY, A. da 
Gama. Ortografia, pontuação, crase. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. KURY, A. da Gama. 
Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. Livros didáticos de português de 
Ensino Fundamental. 
 
Matemática 
Programa: Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, 
subconjuntos, união e interseção), números naturais, operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação), sistema de numeração decimal, sistema monetário 
brasileiro, sentenças matemáticas, frações, números decimais, porcentagem, problemas, 
medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume, medida de massa, medida 
de capacidade, medida de tempo.Situações – problema envolvendo as diferentes operações e 
os diferentes conceitos matemáticos Sugestões Bibliográficas: MORI, Iracema; Viver e 
Aprender; Editora Saraiva. PEIXOTO, Marilze Lopes e OLIVEIRA, Maria Lúcia;Bom Tempo; 
Editora Moderna. MONTEIRO, Paula e CAETANO, Marluce; Matemática em Construção; Atual 
Editora.  
 
Noções básicas de saúde: 
Programa: Doenças sexualmente transmissíveis. Verminoses. Doenças transmissíveis pela 
contaminação da água e solo. Doenças transmissíveis por insetos. Os sistemas do corpo 
humano. Higiene, saúde e prevenção das doenças contagiosas. 
 
Conhecimentos gerais: 
Programa: Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. A participação do Agente 
Comunitário de saúde no PACS e PSF. A atuação do agente comunitário de saúde na atenção 
à saúde da mulher e criança, controle da hipertensão, diabetes melittus e tuberculose, 
eliminação da hanseníase. Calendário básico de vacinação 
 
Sugestões Bibliográficas (comum a Conhecimentos gerais e a Noções básicas de 
saúde): Constituição Federal 1988 (Título VII:da ordem social,capítulo II da seguridade 
social,seção da saúde). Portaria nº. 1886/GM de 18 de dezembro de 1997. Aprova as Normas 
e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da 
Família. Disponível nos sites www.saude.gov.br e www.novaiguacu.rj.gov.br. Manual para a 
organização da atenção básica. Ministério da Saúde. 3ª edição, 1999. Lei nº. 11.350 de 5 de 
outubro de 2006. Rege as atividades do Agente Comunitário de Saúde e dá outras 
providências. Disponível nos sites www.saude.gov.br e www.novaiguacu.rj.gov.br. Guia Prático 
de Programa de Saúde da Família. Ministério da saúde, 2002. Programa Nacional de 
Imunização. Funasa, 2001. Livros didáticos de Ciências utilizados no ensino de 5ª a 8ª séries. 
 
 
 


