
 

 
 

 
Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros: efeitos de sentido, hierarquia dos 

sentidos do texto, situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, ironia, 
figurativização, polissemia, intertextualidade, ........................................................................... 1 

Linguagem não verbal.  ..................................................................................................... 57 
Modos de organização do texto: descrição, narração, exposição, argumentação, diálogo e 

esquemas retóricos (enumeração de ideias, relações de causa e consequência, comparação, 
gradação, oposição, etc.). ...................................................................................................... 62 

Estrutura textual: progressão temática, parágrafo,,  ........................................................... 82 
Período, oração ................................................................................................................. 83 
Pontuação, ...................................................................................................................... 101 
Tipos de discurso,  ........................................................................................................... 109 
Mecanismos de estabelecimento da coerência, coesão lexical  ....................................... 117 
Conexão sintática. ........................................................................................................... 146 
Gêneros textuais: análise das características composicionais de editorial, notícia, 

reportagem, resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório, parecer, ofício, charge, tira, 
pintura, placa, propaganda institucional/educacional, etc. .................................................... 149 

Estilo e registro: variedades linguísticas, formalidade e informalidade, formas de tratamento, 
propriedade lexical, adequação comunicativa..  ................................................................... 175 

6. Língua padrão: ortografia,  ........................................................................................... 206 
Formação de palavras,  ................................................................................................... 223 
Pronome, advérbio, adjetivo, conjunção, preposição, ...................................................... 233 
Regência,  ....................................................................................................................... 255 
Concordância nominal e verbal. ....................................................................................... 265 
 

 
Realidade étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás, 

Formação econômica de Goiás: A mineração no século XVIII, A agropecuária nos séculos XIX 
e XX, A estrada de ferro e a modernização da economia goiana, As transformações econômicas 
com a construção de Goiânia e de Brasília: industrialização, infraestrutura e planejamento .... 1 

Aspectos da história política de Goiás, A independência em Goiás, O Coronelismo na 
República Velha, As oligarquias, A Revolução de 1930, A administração política, de 1930 até 
os dias atuais, Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia, Aspectos da Cultura Goiana, A 
culinária regional, As festas religiosas, O folclore goiano, O patrimônio histórico-cultural e o 
turismo, A população goiana, Povoamento, Movimentos migratórios, Densidade e distribuição 
demográfica, População economicamente ativa ....................................................................... 4 

Os aspectos físicos do território goiano, Hidrografia, Clima, Relevo, Vegetação ............... 32 
História do Município de Abadia de Goiás – GO ................................................................ 46 
Ética no serviço público. .................................................................................................... 50 
Lei Orgânica e estatuto dos servidores. ............................................................................. 58 
Atualidades: Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: 

atualidades do Brasil, Exterior, política, economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, 
saúde, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
segurança, artes e literatura e suas vinculações. ................................................................. 126 

História e geografia do Município, Estado e do Brasil. ..................................................... 424 
 
 
 



 

 
 

 
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. .............................. 1 
Edição de textos, planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point 

(versões 2007 e 2010) no ambiente Windows. ..................................................................... 115 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos básicos, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. .......................................................... 208 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas. ........................................................................................................................... 227 
 

 
Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis; Noções básicas sobre 

medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis;  ........................................... 1 
Noções básicas sobre as doenças transmitidas por vetores e as medidas de prevenção 

dessas doenças;  ................................................................................................................... 24 
Noções básicas sobre doenças de notificação obrigatória: Tuberculose, Leptospirose, 

Dengue, Febre amarela, AIDS, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Esquistossomose, 
Hepatite B/C, Sarampo, Tétano, Hanseníase;  ....................................................................... 39 

Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente;  ...................................................... 69 
Conhecer calendário básico de vacinação da criança;  ...................................................... 72 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS);  ............................................... 91 
Atribuições do Agente de Combate às Endemias;  ............................................................ 96 
Reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco;  ............................................ 99 
Endemias e doenças reemergentes;  ............................................................................... 106 
Programa Nacional de Controle da Dengue;  ................................................................... 114 
Controle de roedores em áreas urbanas;  ........................................................................ 139 
Animais Peçonhentos: noções básicas sobre controle, prevenção de acidentes e primeiros 

socorros;  ............................................................................................................................. 193 
Noções Básicas de Informática.  ...................................................................................... 204 
Ética profissional.  ............................................................................................................ 204 
Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos do Município. .................... 207 
 
 


