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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO EMPREGO, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
O Agente Comunitário de Saúde serve de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; auxilia as pessoas e os serviços na 
promoção e proteção da saúde; identifica situações de risco individual e coletivo; promove a educação para a conquista da saúde; 
acompanha e encaminha pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; notifica aos serviços de saúde as doenças que 
necessitam vigilância; efetua o cadastramento das famílias da comunidade; estimula  a participação comunitária; analisa, com os 
demais membros da Equipe, as necessidades da comunidade; preenche formulários dos sistemas de informações pertinentes ao 
Programa de Saúde da Família; atua no controle das doenças epidêmicas; participa das ações de saneamento básico e melhoria do 
meio ambiente; acompanha as condições de saúde das crianças, prioritariamente até os 05 (cinco) anos de idade, e gestantes; 
incentiva a vacinação; estimula o aleitamento materno; executa o controle de doenças diarreicas; preveni doenças respiratórias; presta 
orientações sobre cuidados de higiene; executa tarefas afins e também se desloca da unidade de Saúde da Família realizando o seu 
trabalho através de visitas domiciliares. 
 
LINGUA PORTUGUÊSA: 05 QUESTÕES (De acordo com o novo acordo ortográfico) 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e 
adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações 
humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com a função. 
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php)  
Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php)  
Lei federal 8.069/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei federal 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo. 


