Consórcio Intermunicipal de
Saúde na Região Metropolitana
de Campinas/Norte - CISMETRO
Almoxarife
Português
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo
e argumentativo); interpretação e organização interna. .............................................................................................1
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos
em português. ................................................................................................................................................................... 11
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. ................................................................................................................ 18
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância
nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. ................................................................................................................. 44
Ortografia. .......................................................................................................................................................................... 63
Acentuação gráfica. .......................................................................................................................................................... 67
Emprego do sinal indicativo de crase. .......................................................................................................................... 69
Pontuação. ......................................................................................................................................................................... 71
Estilística: figuras de linguagem. ................................................................................................................................... 72
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. .................... 75

Matemática
Conjuntos. .............................................................................................................................................................................1
Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). ........................................................................................................3
Razões, proporções, porcentagem. ................................................................................................................................ 15
Juros. ................................................................................................................................................................................... 18
Progressões aritméticas e geométricas. ....................................................................................................................... 21
Probabilidade. ................................................................................................................................................................... 22
Análise combinatória. ...................................................................................................................................................... 25
Medidas e sistemas de medidas. .................................................................................................................................... 27
Matrizes e determinantes. .............................................................................................................................................. 29
Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Inequações. ................................................. 38
Polinômios. ........................................................................................................................................................................ 47
Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e
áreas. ................................................................................................................................................................................... 49
Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. ............................................................. 61
Trigonometria. .................................................................................................................................................................. 65
Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. ................................................................................................................. 69

Conhecimentos Específicos
Estocagem de materiais em geral. .....................................................................................................................................1
Estrutura e funcionamento do setor. ................................................................................................................................4
Fichas técnicas. .....................................................................................................................................................................7
Gestão de pessoas.................................................................................................................................................................7
Operações logísticas: planejamento e implementação da armazenagem e gestão de estoques: Recursos, prazos,
responsabilidades e riscos. .............................................................................................................................................. 10
Transporte e distribuição de material. .......................................................................................................................... 21
Organização de áreas; ...................................................................................................................................................... 25
Movimentação de cargas e mercadorias; compatibilidade. ....................................................................................... 25
Segurança no trabalho e de preservação ambiental. .................................................................................................. 27
Controle de estoques; reposição de mercadorias. Controle e redução de perdas. ................................................ 38
Conhecimentos de inventário rotativo de estoque; controle de recebimento e expedição de mercadorias. ... 40

