
 

 
 

 
Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; argumentação; elementos de 

coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos).  ............................... 1 
Tipologia e gêneros textuais. ............................................................................................. 50 
Adequação da linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do texto ao gênero. 

Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros 
elementos de sequenciação textual. ....................................................................................... 76 

Figuras de linguagem. ....................................................................................................... 86 
Emprego dos pronomes demonstrativos. ........................................................................... 96 
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos 

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.).Relações de 
sinonímia e de antonímia. .................................................................................................... 103 

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de 
predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). ............ 105 

Funções do que e do se.  ................................................................................................. 123 
Emprego do acento grave. ............................................................................................... 128 
Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.  ........................................... 133 
Ortografia. ........................................................................................................................ 142 
Concordâncias verbal e nominal ...................................................................................... 159 
Regências verbal e nominal. ............................................................................................ 175 
Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos.  .... 186 
Reescritura de frases e parágrafos do texto. Substituição de palavras ou de trechos de texto. 

 ............................................................................................................................................. 196 
Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. ...................................... 209 
 

 
Globalização e Neoliberalismo ............................................................................................. 1 
Os Poderes Executivos e Legislativos a nível federal, estadual e municipal no Brasil ......... 8 
Trânsito e cidadania ........................................................................................................... 16 
Desenvolvimento sustentável e questões ambientais ........................................................ 17  
Violência urbana ................................................................................................................ 17 
Crise dos refugiados no Brasil e no Mundo ........................................................................ 28  
O Brasil, o Estado da Paraíba e o Município de Cabedelo: política, economia;, sociedade, 

educação, saúde, esporte; regiões brasileiras; indicadores de desempenho e qualidade social 
na (saúde, educação); conflitos étnico-raciais; segurança; artes e literatura e suas vinculações 
históricas, Cultural e Geográfica. Inovações tecnológicas e seus impactos na sociedade 
contemporânea; Atualidades regionais, nacionais e internacionais veiculadas pelas as mídias 
em todos os tempos ............................................................................................................... 32 

 

 
Hardware - Componentes básicos do computador; Tipos e funções dos componentes do 

computador; ............................................................................................................................. 1 
Software – Tipos de softwares; Definições e características de arquivos e pastas; Sistema 

de arquivos; ............................................................................................................................ 14 
Sistema Operacional Microsoft Windows 7 – Características básicas dos sistemas Windows; 

Principais componentes do Windows; Componentes e operações com janelas; Principais 
programas do Windows; ......................................................................................................... 26 

Pacote Office 2007 e 2010 (Word e Excel); ....................................................................... 74 



 

 
 
Internet – Conceitos e recursos da Internet;..................................................................... 134 
Características e funções dos principais navegadores (Internet Explorer, Firefox e Google 

Chrome); .............................................................................................................................. 153 
Características e funcionamento do Correio Eletrônico, Cliente de E-mail Mozilla 

Thunderbird. ......................................................................................................................... 200 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas. ........................................................................................................................... 220 
Segurança da informação. Procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e pragas 

virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.).  ......................... 236 
Procedimentos de backup. ............................................................................................... 265 
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). ..................................................... 276 
 

 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. ................. 1 
Lei do Estatuto doa Criança, da Juventude e do Idoso. ..................................................... 24 
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. ...................................... 114 
Noções de ética e cidadania. ........................................................................................... 118 
Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. ........................................ 118 
Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência. ...................................... 128 
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento 

dos problemas. ..................................................................................................................... 131 
Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. ................................................ 137 
Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares. .............. 187 
Promoção da saúde: conceitos e estratégias. .................................................................. 200 
Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência. .......... 203 
Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município. ................... 209 
Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas. ................. 213 
Condições de risco social: violência, descargo, infância desprotegida, processos migratórios, 

analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica, outros. .......................... 217 
Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores sócioeconômicos, culturais 

e epidemiológicos. ................................................................................................................ 228 
Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população. ... 242 
O ACS e a saúde da mulher, do homem, da criança, do adolescente, do trabalhador, do 

idoso e mental. ..................................................................................................................... 242 
A atuação do agente comunitário de saúde na promoção e na prevenção da tuberculose, 

hanseníase, DST/AIDS, hipertensão arterial, diabetes. ........................................................ 260 
A Postura ética no exercício do Cargo público: ética, moral, princípios e valores. ........... 269 
Ética e democracia: exercício da cidadania. .................................................................... 279 
Ética no setor público, ...................................................................................................... 282 
Atribuições do Cargo. ...................................................................................................... 290 
 


