
 

 
 

 
Compreensão e interpretação de texto ................................................................................ 1 
Características e intencionalidade do texto: gênero e tipologia textual ............................... 12 
Apreensão de informações explícitas e implícitas .............................................................. 34 
Sentido e significado de palavras e expressões no contexto. Denotação e conotação ...... 38 
Emprego das figuras de linguagem .................................................................................... 51 
Adequação da linguagem ao contexto de uso. Uso coloquial e escrito; informal e formal. 

Variação linguística. Construção do texto formal: correção, clareza, precisão e adequação .. 61 
Redação oficial .................................................................................................................. 76 
Reescrita de frases .......................................................................................................... 114 
Ortografia oficial – segundo o acordo ortográfico em vigência ......................................... 125 
Acentuação gráfica .......................................................................................................... 142 
Emprego de letras............................................................................................................ 148 
Emprego do hífen ............................................................................................................ 148 
Estrutura e formação de palavras. Processos de formação de palavras. Valor e emprego de 

radicais, prefixos e sufixos.................................................................................................... 151 
Neologismos e estrangeirismos ....................................................................................... 161 
Uso das diferentes classes gramaticais na construção de sentido do texto escrito .......... 165 
A frase e sua constituição. Frase, oração e período. Termos da oração. Colocação das 

palavras na frase .................................................................................................................. 214 
Flexão verbal ................................................................................................................... 235 
Emprego e valor semântico de vozes, tempos e modos verbais. Correlação entre tempos 

verbais ................................................................................................................................. 236 
Concordância verbal ........................................................................................................ 243 
Flexão nominal ................................................................................................................ 253 
Concordância nominal ..................................................................................................... 258 
Regência nominal e verbal ............................................................................................... 264 
Ocorrência da crase ......................................................................................................... 274 
Coerência e coesão textual .............................................................................................. 283 
Relações de sentido entre orações e segmentos de texto ............................................... 307 
Emprego dos sinais de pontuação ................................................................................... 307 
 

 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  ........................................................................... 1 
Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. ............................................................ 20 
Decreto n. 7508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. .... 24 

Documento de Referência do Programa Nacional de Segurança do Paciente ................... 34 
HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS, ........................ 48 
Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa.  ......................... 66 
Atenção Primária à Saúde e Saúde Coletiva: Estratégia Saúde da Família: organização e 

prática.  .................................................................................................................................. 92 
Vigilância epidemiológica.  ............................................................................................... 120 
Sistemas de informação em saúde.  ................................................................................ 129 
Carta dos direitos e deveres do paciente.  ....................................................................... 133 
Política Nacional de Educação Permanente.  .................................................................. 140 
COAPES, acompanhar estágio prático de alunos dos cursos de graduação, residência e 

especialização em unidades hospitalares e ou ambulatoriais, participar das de ensino, pesquisa 
e extensão. ........................................................................................................................... 143 

 



 

 
 

 
Noções de Informática: Noções de hardware. Componentes e funções. ............................. 1 
Conceitos e modos de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: 

ambientes Microsoft Office 2010/2013/2016 BR (Word, Excel. Powerpoint) ........................... 20 
BROffice/LibreOffice 6.0 ou superior. ............................................................................... 291 
Sistema operacional: Windows 7/8/8.1/10BR (Writer, Calc, Impress).  ............................ 386 
Conceitos básicos e modalidades de processamento, tecnologias, ferramentas, aplicativos 

e procedimentos associados à internet e intranet, browsers/navegadores: conceitos, 
características e uso dos recursos. ...................................................................................... 499 

Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas. ........................................................................................................................... 515 

 
 


