Prefeitura Municipal
de Campo Grande/MS
Agente Comunitário de Saúde

Língua Portuguesa
Interpretação de texto....................................................................................................................................................... 1
Sinônimos e antônimos.................................................................................................................................................... 3
Sentido próprio e figurado das palavras. .................................................................................................................... 4
Acentuação gráfica. ........................................................................................................................................................... 5
Pontuação ............................................................................................................................................................................ 8
Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau................................................................................... 11
Verbos: regulares, irregulares e auxiliares .............................................................................................................. 22
Emprego de pronomes................................................................................................................................................... 28
Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem............... 34
Concordância verbal e nominal ................................................................................................................................... 40
Crase ................................................................................................................................................................................... 44
Regência............................................................................................................................................................................. 48

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente
Microsoft Office e Libre Office. ......................................................................................................................................... 1
Sistema operacional: Windows. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à internet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas. Dispositivos de entrada e saída. ............................................................................ 67

Conhecimentos Específicos
Noções sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil: princípios básicos: equidade,
universalidade, integralidade, regionalização, hierarquização. ....................................................................................... 1
O processo saúde-doença: influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia,
saneamento e segurança; o papel da família. ........................................................................................................................... 8
Saúde da criança: aspectos básicos do crescimento e desenvolvimento; aleitamento materno - benefícios;
imunização (calendário de vacinas). ........................................................................................................................................ 11
Saúde da Mulher: cuidados básicos com a gravidez, o parto e puerpério; planejamento familiar; climatério;
prevenção do câncer de mama e de colo uterino. ............................................................................................................... 21
Saúde do Idoso: doenças e agravos mais comuns; cuidados básicos. ........................................................................ 35
Saúde do Adolescente: aspectos educativos. ........................................................................................................................ 45
Saneamento Básico: abastecimento de água; destino dos dejetos; destino do lixo. ............................................. 47
Prevenção de Doenças Transmissíveis: notificação; medidas domiciliares de prevenção; controle de
doenças vetoriais; principais ocorrências em Campo Grande/MS. ............................................................................. 49
Saúde Bucal: cuidados básicos; .................................................................................................................................................. 60
Atenção à pessoa com deficiência e ao paciente de saúde mental: papel do agente de saúde. ....................... 61
Animais domésticos: cuidados básicos para a prevenção de zoonoses, em especial a Raiva............................ 63

