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ANEXO III
DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
1. ENSINO FUNDAMENTAL
(Cargo: Agente de Controle às Endemias)
1.1. Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto; 2. Conhecimento de língua; 3. Ortografia: acentuação gráfica. 4.
Classes de palavras: substantivo: classificação, flexão e grau; adjetivo: classificação, flexão e
grau; advérbio: classificação, locução adverbial e grau; pronome: classificação, emprego e
colocação dos pronomes oblíquos átomos; verbo: classificação, conjugação, emprego de
tempos e modos, vozes; preposição e conjunção: classificação e emprego. 5. Estrutura das
palavras e seus processos de formação; 6. Estrutura da oração e do período; 7. Concordância
verbal e nominal; 8. Regência verbal e nominal; 9. crase; 10. Pontuação.
1.2. Matemática
1. Linguagem dos conjuntos: elementos de um conjunto; reunião, interseção diferença,
complementação de conjuntos; diagramas; 2. Números reais: O conjunto dos números
naturais, dos números inteiros e dos números racionais como subconjuntos dos números reais.
Propriedades, operações, desigualdades, números primos, múltiplos e divisores, raízes e
potências. Números irracionais. Problemas de aplicação; 3. Sistema legal de unidades de
medir: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume, massa, ângulo e
tempo; 4. Expressões algébricas: operações, simplificação, fatoração, produtos notáveis.
Expressões algébricas racionais; 5. Matemática financeira: razões e proporções, regra de três
simples e composta, médias, porcentagem, juros simples e compostos; problemas de
aplicação; 6. Relações trigonométricas fundamentais; resolução de triângulos retângulos;
problemas de aplicação; 7. Geometria plana: conceitos básicos, segmentos proporcionais,
relações métricas, semelhança e congruência de triângulos; circunferência, polígonos e suas
propriedades; cálculo do perímetro e área das principais figuras geométricas.
1.3. Saúde Pública
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde: princípio e
diretrizes, controle, social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e
tratamento; 2. Planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque
estratégico; 3. Plano Nacional de Saúde: Um Pacto pela Saúde no Brasil; 4. Política Nacional
de Humanização.

1.4. Disciplinas de Conhecimentos Específicos
1. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; 2. Visita
domiciliar; 3. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; 4. Noções de ética e
cidadania; 5. Noções básicas de epidemiologia, meio e saneamento; 6. Noções básicas de
doença como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, dentre
outras.

2. ENSINO SUPERIOR
(Cargo: Médico ESF)
2.1. Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto; 2. Conhecimento de língua; 3. Ortografia: acentuação gráfica. 4.
Classes de palavras: substantivo: classificação, flexão e grau; adjetivo: classificação, flexão e
grau; advérbio: classificação, locução adverbial e grau; pronome: classificação, emprego e
colocação dos pronomes oblíquos átomos; verbo: classificação, conjugação, emprego de
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tempos e modos, vozes; preposição e conjunção: classificação e emprego. 5. Estrutura das
palavras e seus processos de formação; 6. Estrutura da oração e do período; 7. Concordância
verbal e nominal; 8. Regência verbal e nominal; 9. crase; 10. Pontuação.
2.2. Noções de Administração Pública
1. Constituição Federal 1.988: Capítulo VII – Da Administração Pública (art. 37 a 43); 2.
Regime Jurídico Administrativo; princípios da administração pública, poderes da administração;
3. Serviços Públicos: conceito, classificação e princípios; regulamentação e controle; requisitos
do serviço e direitos do usuário; formas e meios de prestação do serviço; Concessão,
Permissão e Autorização e Terceirização de Serviços Públicos; 4. Agentes Públicos: conceito e
regime jurídico; Organização do Serviço Público: organização legal; conselhos de política de
administração e remuneração de pessoal; Cargos e Funções: criação, transformação e
extinção de cargos, funções e empregos públicos, provimento de cargos; Normas
Constitucionais pertinentes aos Agentes Públicos: acessibilidade aos cargos, funções e
empregos públicos; Concurso Público; Estabilidade: conceito, perda do cargo por servidor
estável; Desinvestidura de cargo ou emprego público; Paridade de vencimentos; Vedação de
equiparação e vinculações; Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas;
Estabilidade; Exercício de mandatos eletivos; Demissão de vitalícios e estáveis; Reintegração;
Recondução; reversão; readmissão e aproveitamento; Responsabilização: civil, administrativa
e criminal de servidores; Restrições funcionais; Sistema remuneratório; Aposentadoria; Regime
Previdenciário; Responsabilidades dos servidores; 5. Poder de Polícia: conceito, polícia
administrativa e judiciária, meios de atuação, características e limites; 6. Atos Administrativos:
fatos e atos da administração; elementos; discricionariedade e vinculação; extinção; 7.
Licitação: considerações gerais, conceito, finalidades, princípios e objetos da licitação;
Modalidades de licitação; Dispensa e Inexigibilidade de licitação; Pregão; Procedimentos;
Anulação e revogação; 8. Processo Administrativo: processo e procedimento, contencioso
administrativo, princípios, recursos e prescrição; 9. Administração Indireta: descentralização e
desconcentração, entidades; 10. Improbidade Administrativa: Lei de Improbidade
Administrativa – Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1.992; 11. Lei Federal n.º 4.320, de 17 de
março de 1.964; 12. Tributos: Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
2.3. Saúde Publica
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde: princípios e
diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e
tratamento; 2. Planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque
estratégico; 3. Plano Nacional de Saúde: Um Pacto pela Saúde no Brasil; 4. Política Nacional
de Humanização.
2.4. Estratégia Saúde da Família
1. Especificidades da Estratégia de Saúde da Família: princípios gerais; responsabilidades de
cada nível de governo; infra-estrutura e recursos necessários; do processo de trabalho do
Programa Saúde da família; da capacitação e educação permanente das equipes; do processo
de implantação; 2. Do Piso de Atenção Básica; Piso da Atenção Básica variável; suspensão de
repasses dos recursos da ESF, ESB e ACS; 3. Atribuições dos profissionais das equipes de
saúde da família, saúde bucal e ACS: atribuições comuns a todos os profissionais; atribuições
específicas; 4. Área estratégica de atuação do PSF; 5. Avaliação e acompanhamento das
ações; 6. Promoção da saúde.
2.5. Disciplinas de Conhecimento Específico
1. Epidemiologia, Fisiopatologia, Diagnóstico, Clínica, Tratamento e Prevenção das Doenças
Cardiovasculares, Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença
reumática, aneurisma da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão
arterial, choque, cardiopatia isquêmica; 2. Pulmonares: Insuficiência respiratória aguda,
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bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose,
tromboembolismo pulmonar, pneumonia intersticial, neoplasias; 3. Do Sistema Digestivo:
Gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites,
insuficiência hepática, parasitasses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular dos cólons, tumores dos cólons; 4. Renais: Insuficiência renal aguda e crônica,
glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e dos sistemas ácido/base e nemetabólicos; 5.
Sistema Endócrino: Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes Melitus, anemias, hipotireoidismo,
hipertireoidismo, doenças de hipófise, leucopenia, anemias hipocromicas e microcística,
anemia aplástica, obesidade, dislipidemias; 6. Hematológicas: Distúrbios de coagulação,
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão, desnutrição; 7. Reumatológicas: Osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do
colágeno, febre reumática; 8. Neurológicas: Coma, cefaléias, eplepsia, acidente vascular
cerebral, meningite, neuropatias periféricas, encefalotopatias; 9. Psiquiátrico: Alcoolismo,
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânicos, depressão, ansiedade; 10. Infecciosas:
Sarampo, varíola, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre, tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença
meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses; 11. Dermatológicas:
Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomises, infecções
bacterianas, hanseníase, micoses superficiais; 12. Imunológicas: Anafilaxia, doença do soro,
edema angineurótico, urticária; 13. Ginecológicas: Doença inflamatória pélvica, câncer
ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico; 14.
Antiblocoterapia; 15. Febre De Origem Indeterminada; 16. Enfermidades Bucais; 17. Acidentes
Por Animais Peçonhentos; Intoxicações exógenas; 18. Biossegurança no Trabalho: Técnicas,
acondicionamento e esterilização do instrumental, técnicas de desinfecção do ambiente,
doenças ocupacionais, antiséptica, desinfetantes, acidentes de trabalho e sua prevenção.
AIDS.
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