
 

 
 

 
Interpretação de textos: princípios de coesão e coerência textuais.  .................................... 1 
Ortografia.  ......................................................................................................................... 13 
Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua.  ...................................... 30 
Níveis de linguagem.  ........................................................................................................ 38 
Acentuação gráfica.  .......................................................................................................... 41 
Uso da crase.  .................................................................................................................... 46 
Pontuação. ........................................................................................................................ 54 
Estrutura e formação das palavras.  .................................................................................. 63 
Concordância verbal e nominal. ......................................................................................... 72 
Figuras de linguagem.  ...................................................................................................... 88 
Classes de palavras.  ......................................................................................................... 98 
Termos da oração.  .......................................................................................................... 148 
Orações coordenadas e subordinadas. ............................................................................ 158 
 

 
Números naturais e operações fracionárias e decimais. ...................................................... 1 
Expressão numérica e algébrica. ......................................................................................... 7 
Conjuntos. ......................................................................................................................... 12 
MMC e MDC., .................................................................................................................... 23 
Razão. Proporção. Regra de três. ...................................................................................... 28 
Porcentagem. .................................................................................................................... 43 
Juros Simples e Juros Compostos. .................................................................................... 50 
Equação do 1º e 2º grau. ................................................................................................... 59 
Progressões. ...................................................................................................................... 73 
Estatística básica. .............................................................................................................. 81 
Análise Combinatória (Permutação, Arranjos, Combinação). ............................................. 85 
Probabilidade. .................................................................................................................... 96 
Estatística básica. ............................................................................................................ 105 
Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de 

Massa................................................................................................................................... 105 
Noções de lógica. ............................................................................................................ 112 

 

 
Editores de textos e planilhas eletrônicas ............................................................................ 1 
Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows............................... 75 
Word ................................................................................................................................ 113 
Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho) ................................................. 114 
Conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios)................................................ 114 
Utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios) ........................ 130 
Conhecimentos básicos de Internet e Excel..................................................................... 131 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, 

jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Meio ambiente e cidadania: 
problemas, políticas públicas, aspectos locais e nacionais ....................................................... 1   

Economia, História e Geografia do Estado de Goiás e do município de Senador Canedo-GO
 ............................................................................................................................................. 124  
 

 
Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos  ......................................................... 1 
Lei Orgânica Municipal de Senador Canedo. ..................................................................... 35 
Código de Posturas do Município de Senador Canedo. ..................................................... 67 

 

 
Atribuições e postura profissional do ACS ........................................................................... 1 
Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos; Conceito de 

territorialização, micro-área e área de abrangência .................................................................. 2 
Diagnóstico comunitário; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes 

para o enfrentamento dos problemas ..................................................................................... 17 
Pessoas portadoras de necessidades especiais; Saúde da mulher, da criança, do homem e 

do idoso, abordagem; medidas facilitadoras de inclusão social e direito legais ...................... 34 
Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso .................................. 54 
Educação em Saúde; conceitos e instrumentos ............................................................... 113 
Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde .................... 120 
Acolhimento e Vínculo ..................................................................................................... 130 
Visita domiciliar ................................................................................................................ 148 
Estratégia Saúde da Família ............................................................................................ 154 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças ................................................. 174 
Reforma sanitária e modelos assistências de saúde ........................................................ 177 
Vigilância em saúde ......................................................................................................... 180 
Indicadores de nível de saúde da população ................................................................... 197 
Políticas de descentralização e atenção primária à saúde ............................................... 211 
Doenças de notificação compulsória ................................................................................ 221 
Legislação: Lei Federal 13.595/18 ................................................................................... 229 
Lei 10.741/03 ................................................................................................................... 236 
Lei Nº 8080/90 e 8142/90 ................................................................................................ 260 
Pacto pela Saúde: Portarias 399/06 e 699/06 .................................................................. 281 
Política Nacional de Atenção Básica n° 648/GM/2006 ..................................................... 329 
Constituição Federal (Arts. 196 a 200)  ............................................................................ 346 

 


