
 

 
 

 
Interpretação de texto.  ........................................................................................................ 1 
Argumentação.  ................................................................................................................... 7 
Pressupostos e subentendidos. ......................................................................................... 16 
 Níveis de linguagem.  ....................................................................................................... 20 
Ortografia  .......................................................................................................................... 23 
Acentuação. ....................................................................................................................... 40 
 Articulação do texto: coesão e coerência.  ........................................................................ 45 
Classes de palavras.  ......................................................................................................... 69 
Sintaxe.  ........................................................................................................................... 119 
Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação.  .................................... 182 
Discurso direto e indireto.  ............................................................................................... 182 
Tempos, modos e vozes verbais. ..................................................................................... 189 
 Flexão nominal e verbal.  ................................................................................................ 196 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. ......... 202 
 Pontuação. ..................................................................................................................... 202 
Equivalência e transformação de estruturas. ................................................................... 211 
 Redação ......................................................................................................................... 217 
 

 
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação) ............................................................................................................................. 1 
Expressões numéricas ....................................................................................................... 16 
Múltiplos e divisores de números naturais; problemas ....................................................... 20 
Frações e operações com frações ..................................................................................... 30 
Números e grandezas proporcionais: razões e proporções ............................................... 37 
Divisão em partes proporcionais ........................................................................................ 44 
Regra de três ..................................................................................................................... 53 
Porcentagem e problemas ................................................................................................. 66 
Problemas com Sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal de medidas; . 73 
Sistema monetário brasileiro. ............................................................................................. 81 
Geometria: perpendiculares; paralelas; ângulos; quadrados e quadriláteros; polígonos e 

mosaicos; círculo.  .................................................................................................................. 88  
Área, volume e forma. Cálculo de áreas e ou de volumes. .............................................. 127 
A reta e os números reais.  .............................................................................................. 150 
Equações do 1º grau e Gráfico de equações. .................................................................. 156 
Inequações do 1º grau.  ................................................................................................... 163 
Sistemas do 1º grau e gráficos de sistemas.  ................................................................... 167 
Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, 

lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.  .................... 175 

Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio 
matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 
discriminação de elementos.  ............................................................................................... 206 

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de 
forma válida, a conclusões determinadas. ............................................................................ 238 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde.  ........................................................ 1 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90).  .............. 40 
Indicadores de nível de saúde da população.  ........................................................................ 32 
Doenças de notificação compulsória.  .................................................................................... 46 
Participação popular e controle social.  .................................................................................. 55 
Os Conselhos de Saúde.  ....................................................................................................... 63 
Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional.  ............................................. 64 
Política Nacional de Humanização (PNH).  ............................................................................ 81 
PNAB - Portaria 2.436/2017. .................................................................................................. 98 
Artigo nº 482 da CLT-Consolidação das Leis Trabalhistas. Artigo 10 da Lei Complementar nº 
413/2014 e suas alterações. ................................................................................................. 130 
 

 
1. Sistema Único de Saúde: diretrizes e atribuições constitucionais .................................... 1 
2. Regulamentação da Profissão de Agente de combate às endemias: Lei n.º 11.350/2006

 ................................................................................................................................................ .5 
3. Política Nacional de Atenção Básica: Conceito; Princípios; Financiamento Atribuições das 

Equipes; Educação Permanente ............................................................................................ 14 
4. Conceitos de: Promoção à Saúde; Humanização; Acessibilidade; Equidade; 

Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; Eficácia; Eficiência e Efetividade em Saúde Coletiva
 ............................................................................................................................................... 46 

5. Vigilância Ambiental em Saúde: saneamento básico; qualidade do ar, da água e dos 
alimentos para consumo humano ........................................................................................... 55 

6. Noções Básicas de Bloqueio; Epidemia; Endemia; Controle de agravos ....................... 62 
7. Vigilância em Saúde da dengue, esquistossomose, malária, tracoma, raiva humana e 

leishmaniose .......................................................................................................................... 88 
8. Diretrizes Nacionais para prevenção e controle de epidemias da dengue ..................... 95 
9. Noções básicas das Normas e Orientações Técnicas para Vigilância e Controle e Aedes 

aegypti no Estado de São Paulo .......................................................................................... 117 
 
 


