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ANEXO II– DOS PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

 
PORTUGUÊS  
Compreensão e interpretação de textos: idéia central e intenção comunicativa; significado contextual de palavras e expressões. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego e flexão de substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. Emprego e flexão de 
verbos regulares.  Concordância nominal e verbal. Termos da oração. 
 
MATEMÁTICA  
Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção), números naturais, 
inteiros e racionais,  operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação), quociente e razão, proporcionalidade direta, 
expressões aritméticas, regularidades e seqüências numéricas, localização e transformação no plano, geometria plana, área e 
volume, sólidos geométricos, quadrado, triângulo, paralelepípedo retângulo,  média aritmética e porcentagem, problemas de 
contagem, tabelas, sistema de numeração decimal, sistema monetário brasileiro, sentenças matemáticas, frações, números decimais, 
medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume, medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo. Raiz 
quadrada. Número irracionais, números positivos e negativos. Operações com frações. Proporcionalidade inversa. Regra de três 
simples simples e composta. Equações de primeiro grau com uma variável. Inequações do primeiro grau com uma variável. Sistema 
de equações do primeiro grau com duas variáveis. Juros simples. Média aritmética ponderada. Triângulo retângulo e Teorema de 
Pitágoras. Combinatória e probabilidade; mediana. 
 

LEGISLAÇÃO 
Constituição Federal - artigos 7.º, 37, 38, 39, 41, 196 a 200. Lei Orgânica do Município. 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
Saúde da Mulher. Saúde da Criança.  Saúde do adulto. Saúde do idoso. Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS. Manuais do 
Ministério da Saúde: O trabalho do agente comunitário de saúde.  A estratégia de saúde da família.  Calendários de vacinação da 
Criança, do Adolescente, do Adulto e do Idoso. Legislação (Portaria 648/GM de 28 de março de 2006 e Portaria 1886/GM de 18 de 
dezembro de 1997). Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e Lei Orgânica de Saúde. Registro de informações e sistemas 
de informação da Atenção Básica (SIAB). 


