
 

  
 
 
  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2022 

 

ERRATA Nº 01/2022 EDITAL Nº 01/2022 

O Município de Tarrafas/CE, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Instituto 

Kariús, no uso de suas atribuições legais, faz saber que retifica o EDITAL Nº 01/2022, 

que trata do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS E AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS.  

 

ONDE SE LÊ: 

A N E X O V 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Português: 1- Interpretação de Texto; 2 – ortografia: divisão silábica, acentuação gráfica 

(nova regra), emprego da crase; 3- estrutura e formação de palavras; 4- classe de 

palavras. Flexão e emprego; 5- síntaxe: frase e oração, período simples e composto, 

termos da oração; 6- concrodância nominal e verbal, encontro vocálico, consonatal e  

dígrafo. 

Matemática: 1- Conjuntos numéricos, numerais naturais e racionais, as 4 operações, 

propriedades e problemas; 2- sistemas e problemas de 1º grau; 3- expressões 

algébricas; valor numérica; 4- grandezas proporcionais; 5-razão e proporção, regra de 

três simples, porcetagem; 6- unidades de medidas. 

Noções de Informática: 1- Word 2010; 2- Excel 2010; 3- Internet. 

Conhecimentos específicos: ACS e ACE 1- Princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; 2- Política nacional da Atenção Básica (PNAB) 

Portaria 2136/2017; 3- atribuições e postura do ACS/ACE;4- Cadastramento familiar e 

mapeamento: finalidade e instrumentos; 5- conceito de territorialçização, área de 

abrangência; 6 – diagnóstico comunitário; 7- principais problemas; 8- pessoas 

portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão 

social e direitos legais; 9- saúde da criança, dos adolescentes, da mulher, do adulto, e 

do idoso, pré-natal, esquma de vacinação; 10- educação em saúde, conceito e 

instrumentos; 11- abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em 

saúde; 12- Estatuto do Idoso; 13- Acolhimento e vínculo; 14- visita domiciliar; 15- 

Estratégia Saúde da família; 16- Lei Nº13.595 de 05 de janeiro  de 2018.  

 



 

  
 
 
  

 

 

 

LEIA-SE: 

 

A N E X O V 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Português: 1- Interpretação de Texto; 2 – ortografia: divisão silábica, acentuação gráfica 

(nova regra), emprego da crase; 3- estrutura e formação de palavras; 4- classe de 

palavras. Flexão e emprego; 5- sintaxe: frase e oração, período simples e composto, 

termos da oração; 6- concordância nominal e verbal, encontro vocálico, consonantal e 

dígrafo. 

 

Matemática: 1- Conjuntos numéricos, numerais naturais e racionais, as 4 operações, 

propriedades e problemas; 2- sistemas e problemas de 1º grau; 3- expressões 

algébricas; valor numérica; 4- grandezas proporcionais; 5-razão e proporção, regra de 

três simples, porcentagem; 6- unidades de medidas. 

Noções de Informática: 1- Word 2010; 2- Excel 2010; 3- Internet. 

Conhecimentos específicos: ACS e ACE 1- Princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; 2- Política nacional da Atenção Básica (PNAB) 

Portaria 2436/2017; 3- atribuições e postura do ACS/ACE;4- Cadastramento familiar e 

mapeamento: finalidade e instrumentos; 5- conceito de territorialização, área de 

abrangência; 6 – diagnóstico comunitário; 7- principais problemas; 8- pessoas 

portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão 

social e direitos legais; 9- saúde da criança, dos adolescentes, da mulher, do adulto, e 

do idoso, pré-natal, esquema de vacinação; 10- educação em saúde, conceito e 

instrumentos; 11- abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em 

saúde; 12- Estatuto do Idoso; 13- Acolhimento e vínculo; 14- visita domiciliar; 15- 

Estratégia Saúde da família; 16- Lei Nº13.595 de 05 de janeiro  de 2018.  
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