
 

 
 

 
1. Interpretação de texto,  .................................................................................................... 1 
Sinônimo e antônimos; 2. Sentido próprio e figurado das palavras;  .................................... 7 
3. Ortografia oficial;  ........................................................................................................... 12 
4. Acentuação gráfica;  ...................................................................................................... 29 
5. Pontuação: vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos de 

exclamação e interrogação;  ................................................................................................... 34 
6. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau; 7. Verbos: regulares, irregulares 

e auxiliares; 8. Emprego de pronomes; 9. Preposição e conjunções; ..................................... 43 
10. Concordância verbal e nominal;  .................................................................................. 81 
11. Crase ........................................................................................................................... 98 
12. Regência nominal e verbal. ........................................................................................ 106 
 

 
1. Números naturais: operações e propriedades; ................................................................. 1 
2. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades; ..... 6 
3. Razão e proporção; ....................................................................................................... 14 
4. Porcentagem; ................................................................................................................ 22 
5. Regra de três simples; ................................................................................................... 29 
6. Equação de 1º grau; ...................................................................................................... 37 
7. Média e média ponderada; ............................................................................................ 43 
8. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; ................ 52 
9. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; ................................................................ 60 
10. Raciocínio lógico; ......................................................................................................... 70 
11. Resolução de problemas ........................................................................................... 128 
 

 
1. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento 

sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações 
internacionais e seus conflitos, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas 
vinculações históricas ............................................................................................................... 1 

2. A realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado 
da Bahia e Município de Porto Seguro ................................................................................. 245 

 

 
1. Lei Municipal 1.459/2018- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Porto 

Seguro/BA (regime estatutário, regime disciplinar e estágio probatório)Deveres e proibições dos 
servidores públicos da Administração Municipal;  ..................................................................... 1 

2. Lei Orgânica do Município de Porto Seguro. .................................................................. 29 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
1. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 

8.080/1990). Sistema Único de Saúde: objetivos; atribuições, doutrinas e competências; 
princípios que regem sua organização ..................................................................................... 1 

2. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária ........ 31 
3. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes ..................................... 37 
4. Visita domiciliar .............................................................................................................. 41 
5. Conhecimentos geográficos da região e do município de Porto Seguro; cadastramento 

familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Interpretação demográfica, conceito de 
territorialização, micro-área e área de abrangência ................................................................ 47 

6. Indicadores epidemiológicos 7. Técnicas de levantamento das condições de vida e de 
saúde/doença da população. Critérios operacionais para definições de prioridades: indicadores 
sócio- econômicos, culturais e epidemiológicos ..................................................................... 75 

8. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva 9. Estratégia de avaliação 
em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas 10. Conceitos e critérios de qualidade da 
atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do 
trabalhador, equidade ............................................................................................................. 99 

11. Ética e bioética em saúde: legislação nacional de ética em pesquisa com seres humanos 
(Resolução 196/96); Biossegurança.; Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico
 ............................................................................................................................................. 130 

12. Noções sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e infecção pelo HIV ................ 148 
13. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária: noções de tuberculose, hanseníase, 

dengue, hipertensão e diabetes mellitus, diarréia e desidratação ......................................... 154 
14. Vacinas ...................................................................................................................... 200 
15. Aparelho reprodutor masculino e feminino; gravidez e planejamento familiar ............ 221 
16. Sistema de informação em saúde: SIM, SINAN, SIAB, SINASC, SIA e SIH/SUS ...... 235 
17. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos 

migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica ................... 239 
18. Promoção da saúde, conceitos e estratégias ............................................................. 250 
19. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento 

dos problemas ...................................................................................................................... 253 
20. Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa de Porto Seguro ......... 260 
21. Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependências ... 260 
22. Formas de aprender e ensinar em educação popular ................................................ 266 
23. Cultura popular e sua relação com os processos educativos ..................................... 281 
24. Participação e mobilização social: conceitos, fatores, facilitadores e/ou dificultadores da 

ação coletiva de base popular .............................................................................................. 291 
25. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares ......... 303 
26. Pessoas com deficiência: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos 

legais .................................................................................................................................... 316 
27. Programas Nacionais de Saúde: Saúde Mental, Assistência Farmacêutica; Saúde da 

Criança, Saúde da Mulher; Saúde do idoso e da pessoa com deficiência, Saúde Ambiental, 
Saúde da população negra .................................................................................................. 358 

28. Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso .................................................... 393 
29. Noções de ética e cidadania. ..................................................................................... 476 
30. Política de Humanização do SUS .............................................................................. 483 
31. Modelos de atenção à saúde: Atenção primária de saúde/atenção básica à saúde: 

estratégia de saúde da família; PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde); NASF 
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família); SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) ............... 483 

32. Sistema municipal de saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades ............. 514 
33. Controle social e gestão participativa: conselhos e conferências municipais de saúde

 ............................................................................................................................................. 517 
35. Acolhimento e vínculo, trabalho em equipe ................................................................ 524 
 


