
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários) ...................................... 1 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras ........................................................ 7 
Pontuação ......................................................................................................................................... 13 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 

conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem ......................................... 22 
Concordância verbal e nominal .......................................................................................................... 67 
Regência verbal e nominal ................................................................................................................. 83 
Colocação pronominal ....................................................................................................................... 93 
Crase ............................................................................................................................................... 100 
 

Matemática  
 
Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação 

ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal .......................... 1 
Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum ............................................................................... 18 
Porcentagem ..................................................................................................................................... 22 
Razão e proporção ............................................................................................................................ 29 
Regra de três simples ou composta ................................................................................................... 36 
Equações do 1º ou do 2º graus; Sistema de equações do 1º grau ..................................................... 50 
Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa ............. 70 
Relação entre grandezas – tabela ou gráfico ..................................................................................... 78 
Tratamento da informação – média aritmética simples ...................................................................... 89 
Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de 

Tales ...................................................................................................................................................... 92 
 

Atualidades 
 
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, 

ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2018, divulgados na mídia local e/ou nacional ................................ 1 

 

Noções de Informática 
 
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 

transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com 
o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. ................................................................................................ 1 

Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos.. ................................................................................................................................................ 46 

Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas........ 53 



 

Conhecimentos Específicos 
 
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde  ............................................................................. 1 
Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue do Ministério da Saúde – 

2009  ........................................................................................................................................................ 5 
Doença de Chagas – vetor. Doenças de transmissão vetorial e zoonoses: dengue, zika, chikungunya 

e febre amarela: principais sinais e sintomas; medidas de prevenção das doenças. Mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikungunya: aedes aegypti: biologia, ciclo de vida, medidas de controle, principais 
criadouros  ............................................................................................................................................... 7 

Leishmanioses (tegumentar e visceral): características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão, 
período de incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos no cão; medidas preventivas 
dirigidas à população humana, ao vetor e à população canina  .............................................................. 25 

Raiva: noções sobre a doença, vacinação antirrábica animal, controle de morcegos em áreas urbanas. 
Controle ético da população de cães e gatos: guarda responsável e programa de controle populacional 
de cães e gatos  ..................................................................................................................................... 27 

Toxoplasmose: transmissão; sintomas; prevenção  ........................................................................... 32 
Animais peçonhentos: ofídios, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lepidópteros (Lonomia obliqua). 

Pragas urbanas – controle (pombos, ratos/camundongos/ratazanas, aranhas, caramujos, formigas, 
etc.).....  .................................................................................................................................................. 33 

Noções de segurança do trabalho: uso de equipamento de proteção individual nas dedetizações  ... 39 
Noções básicas de ética e sigilo  ....................................................................................................... 50 
Noções básicas de higiene e saúde  .................................................................................................. 56 
Noções básicas de saneamento básico  ............................................................................................ 67 
Atribuições e atividades do Controle de Vetor (denominado nas Leis nº 11.350 e nº 13.595 como 

Agente de combate às Endemias). Lei nº 11.350/2006 e suas atualizações. Lei nº 13.595/2018  .......... 68 
 


