
ANEXO II 
 

 
Programa geral para as provas teóricas do cargo de VIGIA: 

1. Para as categorias funcionais, que exigirem dos candidatos serem alfabetizados 
(Ensino Fundamental Incompleto): 
 
1.1. Língua Portuguesa:  
1.1.1. Entendimento de leitura;  
1.1.2. Noções de gramática: 
a) Nomes próprios e comuns; 
b) Gênero: masculino e feminino; 
c) Número: singular e plural.  
1.2. Matemática:  
1.2.1. operações aritméticas fundamentais: adição , subtração , divisão e multiplicação; 
1.2.2. problemas envolvendo as 4 operações. 

 
2. Para as categorias funcionais, que exigirem dos candidatos nível de 

escolaridade correspondente ao ensino fundamental completo:       
2.1. Língua Portuguesa:  
2.1.1. leitura de texto; 
2.1.2. sinônimo e antônimo 
2.1.3. ortografia: 
a) divisão silábica; 
b) acentuação gráfica; 
c) pontuação; 
d) encontro vocálico e consonantal. 
2.1.4. classe de palavras; 
2.1.5. emprego de verbos; 
2.1.6. emprego de pronomes. 
2.2. Matemática:  
2.2.1. operações aritméticas fundamentais: 
 
a) adição; 
b) subtração; 
c) multiplicação; 
d) divisão. 
 
2.2.2. operações de números inteiros fracionários e problemas envolvendo as 
operações fundamentais; 
2.2.3. sistemas de unidades de medidas de comprimento, superfície, volume e tempo;  
2.2.4. estudo da proporcionalidade e regra de três; 
2.2.5. porcentagem e juros simples; 
2.2.6. equações do 1º. Grau e problemas algébricos simples; 
2.2.7. estudo de figuras geométricas: triângulo e quadriláteros.  
2.3. Conhecimentos Gerais:  
2.3.1. História de Mato Grosso:  
2.3.1.1. Período colonial: 



a) a bandeira de Pascoal Moreira Cabral;  
b) as descobertas de ouro; 
c) o abastecimento da região;  
d) criação de capitania de Mato Grosso.  
 
2.3.1.2. Período Imperial: 
a) a transferência da capital para Cuiabá;   
b) a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai; 
c) a economia: erva mate, poaia, borracha, casas comerciais, usinas de açúcar e 
pecuária. 
2.3.1.3. Período Republicano: 
a) o coronelismo e a 1º. República; 
b) a divisão do Estado de Mato Grosso 
 
2.3.2. geografia do Estado do Mato Grosso: 
a) localização geográfica do Estado de Mato Grosso.  
b) Aspectos físicos do Estado de Mato Grosso. 
c) Base econômica: agricultura, pecuária, comércio, indústria, extrativismo e a 
preservação do meio ambiente.  
d) fluxos migratórios e a ocupação da fronteira agrícola. 
e) Meios de transportes e comunicação. 
 
2.3..3. O Município: 
2.3.3.1. aspectos históricos, geográficos econômicos, políticos e sociais. 
2.3.4. atualidades: 
2.3.4.1. conhecimentos sobre os fatos atuais do País e do Estado de Mato Grosso 
adquirido através dos meios de comunicação 
 
2.4 Conteúdo Para Prova Específica do Cargo Agente Comunitário de Saúde 
 
2.4.1 O trabalho do Agente Comunitário de Saúde; 
2.4.2 O Program de Saúde da Família; 
2.4.3 Saúde e Comunidades; 
2.4.4 Participação Comunitária; 
2.4.5 Diagnóstico na Comunidade; 
2.4.6 Da saúde da Mulher; 
2.4.7 Doenças sexualmente transmissíveis / AIDS; 
2.4.8 Saúde da Criança; 
2.4.9 Saúde do Adulto; 
2.4.10 Saúde do Idoso; 
2.4.11 Promoção à Saúde. 


