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LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos. Reconhecimento da finalidade de textos de diferentes gêneros. Localização de 
informações explícitas no texto. Inferência de sentido de palavras e/ou expressões. Distinção de fato e opinião sobre 
esse fato. Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc.). Reconhecimento das relações entre 
partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para sua continuidade. Identificação de 
diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do texto. Recursos linguísticos-semânticos.  ..........................1 
Ortografia.  ......................................................................................................................................................................... 33 
Conjunções.  ...................................................................................................................................................................... 58 
Concordância verbal e nominal.  ........................................................................................................................................ 63 
Conjugação verbal.  ........................................................................................................................................................... 52 
 
 
 
MATEMÁTICA  
Sistema numérico decimal e as quatro operações fundamentais com números naturais.  ................................................ 29 
Operações com  números inteiros, fracionários e decimais.  ...............................................................................................1 
Razão e proporção. Regra de três simples e regra de três  composta. Porcentagem. Média aritmética e média pondera-
da. Equações de primeiro e segundo graus.   .....................................................................................................................3 
Formas geométricas básicas. ............................................................................................................................................ 52 
Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, de superfície, de  capacidade, de volume e de tempo.  .................. 42 
Sistema monetário brasileiro. ..............................................................................................................................................3 
 
 
 
ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE LONDRINA  
Seção IV - Da Posse; Seção V - Do Exercício; Seção VI - Do Estágio Probatório; Seção III - Das Responsabilidades - 
Subseção I - Das Disposições Gerais.  .................................................................................................................... Pp 1 a 2 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Promoção, prevenção e proteção à saúde; Princípios e Diretrizes do SUS; Cadastramento familiar e territorial; Conceito 
de territorialização, micro-área e área de abrangência; Principais problemas de saúde da população e recursos existen-
tes para enfrentamento dos problemas; Noções de ética e cidadania; Saúde da criança, adolescente; Instrumentos de 
avaliação de indicadores de saúde adulto e idoso; Sistema de informação da atenção básica - SIAB; Conceito da estra-
tégia saúde da família; Visita domiciliar; Constituição de equipe da Saúde da família; Controle Social; Atribuições espe-
cíficas do Agente Comunitário de Saúde - ACS; Objetivos da estratégia saúde da família;  Aleitamento materno, saúde 
mental, violência intra-familiar; Dengue; Controle do Tabagismo; Cartão Nacional do SUS; Saúde da Mulher;  Programa  
Nacional de Imunização;  Bolsa Família;  Tuberculose; Hanseníase; Programa Saúde na Escola. ...................... Pp 1 a 27 
 

 
 
 
 

 
 


