
Agente de Combate às Endemias 1

Prefeitura Municipal de Natal 

 

Agente de Combate às Endemias 
 

 
 

 

ÍNDICE 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Quanto à compreensão de textos ..............................................................................................................................................................................01 

● Reconhecimento da intenção comunicativa dominante no texto ...............................................................................................................................01 

● avaliação do texto sob os seguintes aspectos: recuperação da intenção comunicativa, articulações coesivas, formas de citar o discurso alheio  

(discurso direto e indireto), adequação da pontuação, ausência de contradições e adequação à situação comunicativa e ao público-alvo ..............01 

2. Quanto ao conhecimento linguístico ..........................................................................................................................................................................10 

● classes de palavras: usos e adequação em textos ....................................................................................................................................................10 

● acentuação das palavras: regras gerais relacionadas à tonicidade ...........................................................................................................................28 

● sintaxe do período simples e do período composto ...................................................................................................................................................30 

● emprego de regência verbal e concordância verbal e nominal ..................................................................................................................................25 

 

INFORMÁTICA 

1. Microinformática: hardware e software ......................................................................................................................................................................01 

2. Sistema operacional (Windows 7): conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, inclusive compactados, pastas e  

programas ......................................................................................................................................................................................................................03 

3. Edição e editores de textos: conceitos, janelas, menus, barras de ferramentas, comandos, configurações, formatação e modos de  

visualização (Microsoft Office 2007 e posteriores).........................................................................................................................................................13 

4. Edição e editores de planilhas eletrônicas: conceitos, janelas, menus, barras de ferramentas, comandos, funções, configurações, importa-

ção/exportação de dados, fórmulas e gráficos (Microsoft Office 2007 e posteriores) ...................................................................................................24 

5. Edição e editores de apresentações: conceitos, menus, barras de ferramentas, edição de slides, formatação, modo de visualização e  

animação (Microsoft Office 2007 e posteriores) .............................................................................................................................................................34 

6. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 20 e posteriores), e correio eletrônico (Microsoft Outlook 2007 e  

posteriores, Mozilla Thunderbird 17 e posteriores) ........................................................................................................................................................39 

7. Redes sociais (Facebook, Twitter) .............................................................................................................................................................................39 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Saúde, doença e suas relações com o ambiente ......................................................................................................................................................01 

2. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e cidadania ................................................................................................................................04 

3. Saúde Pública: vigilância, prevenção de doenças e promoção de saúde .................................................................................................................17 

4. O ser humano e a saúde: as defesas do organismo e princípios de imunização ......................................................................................................73 

5. Epidemiologia básica..................................................................................................................................................................................................64 

6. Doenças infecciosas e parasitárias mais comuns no Brasil e na região Nordeste ....................................................................................................73 



Agente de Combate às Endemias 2

7. Medidas de controle vetorial e de animais sinantrópicos ...........................................................................................................................................73 

8. Acondicionamento do lixo: coleta seletiva, reciclagem, separação e destino final do lixo ..................................................................................... 102 

9. Saúde pública e saneamento básico ...................................................................................................................................................................... 102 

10. Promoção de Saúde nas comunidades: aspectos da educação ambiental e educação em saúde ........................................................................17 

11. Atribuições do Agente de Combate a Endemias................................................................................................................................................... 121 

 


