PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N°01/2022
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÙDE
Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de textos, 2. Tipos e gêneros textuais, 3. significação de palavras e expressões,
4. Sinônimos e antônimos, 5. Ortografia oficial, 6. Classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto, 7. Concordância
verbal e nominal, 8. Conjugações verbais, 9. Colocação de pronomes nas frases, 10. Sintaxe, 11. Classificação das palavras quanto
ao número de sílabas, 12. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais, 13. Divisão silábica, 14. Processo de formação de palavras,
15. Usos dos “porquês”, 16. Usos de “mau” e “mal”, 17. Variação linguística.
Informática: 1. Conceitos e fundamentos básicos, 2. Conhecimentos e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores
de arquivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus), 3. Identificação e manipulação de
arquivos, 4. Backup de arquivos, 5. Periféricos de computadores, 6. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas operacionais
Windows 7 e Windows 10, 7. Conceitos básicos sobre Linux e software livre, 8. Utilização de ferramentas de texto, planilha e
apresentação do pacote Microsoft office (word, Excel e powerpoint) – versões 2010, 2013 e 2016, 9. Utilização de ferramentas de texto,
planilha e apresentação do pacote LibreOffice (writer, calc e impress) – versões 5, 6 e 10, 10. Conceitos de tecnologias relacionadas à
internet e intranet, busca e pesquisa na WEB, mecanismos de busca na Web, 11. Navegadores de internet: internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, 12. Segurança na internet, vírus de computadores, spyware, malware, phishing e spam, 13. Transferência de
arquivos pela internet.
Ética e Legislação na Administração Pública: 1. Ética e Moral, 2. Ética, princípios e valores, 3. Ética e democracia: exercício de
cidadania, 4. Ética e função pública, 5. Ética no setor público, 6. Decreto n° 1.171/1994, 7. Lei n° 8.429/1992, 8. Processo Administrativo
(Lei 9.784/1999): conceito, princípios, fases e modalidades, 9. Acesso à informação: Lei n° 12.527/2011 e Decreto n° 7.724/2011.
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: 1. Processos históricos das políticas públicas de saúde no Brasil, 2. Sistema único de
Saúde (SUS): histórico, legislações e portarias, 3. Financiamento e alocação de recursos no SUS, 4. Redes de atenção em saúde, 5.
Política nacional de humanização, 6. Indicadores de saúde, sistemas de informação em saúde, vigilância em saúde, educação em
saúde, planejamento, avaliação e gestão em saúde, 7. Saúde coletiva: política de saúde, política de atenção básica, estratégia de
saúde em família, redes de atenção em saúde, educação em saúde, promoção da saúde, epidemiologia, programa previne Brasil.
Conhecimentos específicos: 1. Lei 11.350 de 2006, Lei 13.595 de 05/01/2018, 2. Atuação do ACS nas diversas fases da vida: saúde
da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso, 3. Doenças transmissíveis, 4. Princípios e diretrizes da estratégia de saúde
da família, 5. Conceitos de território e região de saúde, 6. Cadastramento familiar e mapeamento, 7. Diagnóstico comunitário, 8.
Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais, 9. Principais
problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas, 10. Estatuto do Idoso, 11. Abordagem
comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde, acolhimento e vínculo, visita domiciliar.
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