ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 014/2019
ANEXO 3 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Cargos de Nível de Ensino Médio
Provas objetivas de 30 Questões
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas.
FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações
coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência
verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e
decimal: operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção;
Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de
2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e
trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas
de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos;
Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Geometria Analítica;
Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica;
Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios.
INFORMÁTICA BÁSICA – 3 Questões:
Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/ferramentas padrão.
Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint e Word).
Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arquivos;
navegação e conceitos da Web (WWW); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft
Internet Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de
segurança da informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação;
softwares maliciosos, vírus, aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência
de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).

Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com
15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato
concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Agente de Combate às Endemias
Lei Orgânica do Município de São Francisco do Sul. Lei Complementar nº 8/2003 – Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de São Francisco do Sul. Legislação do SUS: Princípios e
diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Estratégia de Saúde
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da Família. Saúde Coletiva. Portaria nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica (PNAB):
Princípios e diretrizes gerais, Funções, Responsabilidades, Infraestrutura, Implantação e
credenciamento. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). e-SUS Atenção Básica. Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF). Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção
Hospitalar. Higienização das mãos. Calendário Nacional de Vacinação da Criança, do Adolescente
do Adulto, do idoso e da Gestante. Noções Básicas de Vigilância epidemiológica (Lista Nacional de
Notificação Compulsória de doenças, notificação e investigação de doenças e agravos de
notificação compulsória). Visita Domiciliar e aos pontos estratégicos. Conhecimentos geográficos
da área/região/município de atuação. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções
de ética e cidadania. Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Vigilância
em saúde. Saúde pública e saneamento básico. Saúde como dever do estado. Saúde como direito
social. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. Noções de microbiologia, vírus, bactérias e
protozoários, noções de sistema imunológico. Endemias e epidemias. Vigilância Sanitária na área
de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água. Noções básicas e prevenção
primária das seguintes endemias: Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose e
malária. Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima citadas.
Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas
vigentes do Ministério da Saúde. Vacinação. Fiscalização para a promoção e preservação da saúde
da comunidade. Papel do agente na educação ambiental e saúde da população. Doença de chagas,
raiva, entre outras, relacionadas com fatores ambientais de risco biológicos e não biológicos - lixo
em locais inapropriados, água limpa acondicionada em depósitos. Formas de aprender e ensinar
em educação popular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação:
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até
a data de publicação do Edital.]
Agente Comunitário de Saúde
Lei Orgânica do Município de São Francisco do Sul. Lei Complementar nº 8/2003 – Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de São Francisco do Sul. Legislação do SUS: Princípios e
diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Estratégia de Saúde
da Família. Saúde Coletiva. Portaria nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica (PNAB):
Princípios e diretrizes gerais, Funções, Responsabilidades, Infraestrutura, Implantação e
credenciamento. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). e-SUS Atenção Básica. Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF). Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção
Hospitalar. Higienização das mãos. Calendário Nacional de Vacinação da Criança, do Adolescente
do Adulto, do idoso e da Gestante. Noções Básicas de Vigilância epidemiológica (Lista Nacional de
Notificação Compulsória de doenças, notificação e investigação de doenças e agravos de
notificação compulsória). Visita Domiciliar e aos pontos estratégicos. Conhecimentos geográficos
da área/região/município de atuação. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções
de ética e cidadania. Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Vigilância
em saúde. Saúde pública e saneamento básico. Saúde como dever do estado. Saúde como direito
social. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. Processo saúde-doença. Cadastramento
familiar e territorial: finalidade e instrumento. Indicadores socioeconômicos, culturais e
epidemiológicos. Sistema de Informação em saúde. Condições de risco social: violência,
desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infraestrutura básica, outros. Principais problemas de saúde da população.
Informação, educação e comunicação: conceito, diferenças e interdependência. Cultura popular e
sua relação com os processos educativos. Participação e mobilização social: conceitos, fatores
facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva de base popular. Lideranças: conceitos, tipos e
processos de constituição de líderes populares. Pessoas portadoras de necessidades especiais:
abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito. Conselho Municipal de saúde.
Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis:
Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental,
Saúde Bucal. Alimentação e Nutrição. A saúde nas diversas fases da vida: Transformações do
corpo humano, Planejamento familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na gravidez, Direito da
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gestante, cuidados básicos ao recém-nascido, imunização, Puerpério: Resguardo, Direitos da
criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais
comuns na Infância, Acidentes e Violência a Criança, Puberdade e Adolescência. Direito e saúde
do Idoso. Prevenção de Acidentes. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores,
publicados até a data de publicação do Edital.]
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