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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

 
 

 NÍVEL MÉDIO COMPLETO 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
Português para todos os empregos de Nível Médio 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
características de textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência.                  
2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso 
dos pronomes; metáfora, antítese, ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido 
das classes gramaticais em textos; elementos de composição das palavras; mecanismos de flexão dos 
nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; 
concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de 
pontuação. 
 
Noções de Informática para todos os empregos de Nível Médio 
1. MSOffice 2010/2013 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 5.4 (Writer, Calc, Impress) - 
conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos.                   
2. Internet e Web. Conceitos, características, sites de pesquisa, browsers Internet Explorer 11 BR, Firefox 
Mozilla v44.0.2 ou superior, Google Chrome.  CorreioEletrônico.WebMail. Mozilla Thunderbird, MSOffice 
Outlook 2010/2013 BR. RedesSociais: Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut, MySpace, Badoo.                            
3. Segurança. Conceitos, características, proteção de equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. 
Vírus. Backup. 
 
Conhecimentos Gerais sobre Pinheiral para todos os empregos de Nível Médio 
Origem e dados históricos da região em que o Município se situa: ocupação e povoamento. Ciclo do café. 
Localidades mais expressivas na cultura cafeeira. Força de trabalho escravo, personalidades, famílias, 
propriedades e fazendas históricas. Infraestrutura, transportes e serviços ao longo da evolução da região. 
Formação e transformação de vilas e distritos, desmembramentos e criação de novos municípios. 
Legados culturais. Conforme o Documento “Aspectos históricos sobre Pinheiral e a região em que o 
Município se insere”. Disponível no site do IBAM. Aspectos físicos e geográficos de Pinheiral, localização, 
área, limites municipais, distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes.  Dados 
sobre saúde, educação, trabalho e renda. Evolução política e administrativa.  Diversidade e 
manifestações culturais. Corporações musicais Patrimônio cultural histórico e arquitetônico, patrimônio 
imaterial. Atrações turísticas, culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. 
Aspectos e indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. Poderes legislativo e 
executivo.  Gestão orçamentária, Dados sobre a evolução das receitas e despesas. - Informações 
constantes do documento “Caracterização Municipal”, produto 2 do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, da Prefeitura Municipal de Pinheiral, 2019. Disponível em 
https://drive.google.com/file/d/1p38ZhNTjIgSTqK_tLA3XyhUDKW0-VUlj/view 
Organização administrativa da Prefeitura Municipal de Pinheiral, segundo a Lei nº 968, de 17 de abril de 
2017, disponível no site da Prefeitura: Princípios, planejamento municipal. Órgãos municipais, atribuições, 
conceitos básicos sobre cargos em comissão e funções gratificadas. “Pinheiral - A história que o povo 
conta”. Prefeitura Municipal de Pinheiral, Rede Municipal de Ensino. 2012. “Pinheiral – A cidade da 
gente”. José Santos, Selma Maria e Estudantes das Escolas Municipais. São Paulo: Olhares, 2018. 
Disponíveis no sítio do IBAM. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Conhecimentos Específicos) 
A rede de atenção à saúde. Estratégia Saúde da Família. O trabalho do Agente Comunitário de Saúde. A 
família e o trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Problemas comuns na prática do Agente 
Comunitário de Saúde. Noções de vigilância em saúde. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Noções sobre saneamento básico. Amamentação. Vacinação. Arboviroses (dengue, 
chikungunya, febre amarela e zika) e o trabalho do agente comunitário. 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Conhecimentos Específicos) 
1. Ética e cidadania. 2. Noções sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). 3. Avaliação de áreas de risco 
ambiental e sanitário. 4. Vigilância e educação em saúde. 5. Noções de Epidemiologia e saneamento.                 
6. Promoção da saúde e Processo saúde-doença (determinantes e condicionantes das doenças).                     
7. Mapeamento e territorialização. 8. Estratégias de avaliação em saúde. 9. Sistema de informação em 
saúde. 10. Participação e mobilização social. 11. Conhecimento básico sobre doenças como leishmaniose, 
cólera, dengue, doença de chagas, esquistossomose, raiva, leptospirose, peste, esporotricose, malária e 
febre amarela. 12. Biologia dos vetores: identificação. 13. Controle e combate de vetores, pragas urbanas, 
animais sinantrópicos indesejáveis transmissores de raiva animal e demais zoonoses. 14. Pesquisa 
Entomológica. 15. Manuseio de inseticida e uso de equipamentos de proteção individual. 16. Organização e 
operação de campo. 17. Doenças transmitidas por alimentos e água. 


