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conjugação verbal, flexão de verbos; oração: sujeito e predicado, posição do sujeito e predicado, concordância 
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pontos, travessão, vírgula, etc.; estrutura do sujeito: classificação do sujeito, casos de oração sem sujeito; 
dígrafos; substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, advérbios: classificação e emprego; uso da crase; uso do 
por que; vícios de linguagem; ............................................................................................................................................ 1 
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos;  ................................................................................... 36 
Separação Silábica;  ........................................................................................................................................................... 38 
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Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades.  ................................................................................................................................................. 1 
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Raciocínio lógico.  .............................................................................................................................................................. 26 
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Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Algarismos Romanos. .......................................... 41 
 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: atualidades, Brasil, Exterior, política, 
economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações.  ......................... 1 
História e geografia do Município, do Estado e do Brasil.  ......................................................................................... 45 
 
 

Conhecimentos Específicos 
Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e segurança. Manuseio de Produtos de Limpeza e 
ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e 
defensivo. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa 
de gordura, vasos, pias, pisos, móveis e utensílios. Limpeza e manutenção de móveis e imóveis. Conservação 
das instalações prediais.  .................................................................................................................................................... 1 
Noções de Controle de Material.  ....................................................................................................................................... 5 
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Conservação e preservação do meio ambiente.  .......................................................................................................... 14 
Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs.  .................................................................................................. 24 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas 
de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do emprego 
a ser exercido.  ................................................................................................................................................................... 30 
Cartilha das Residências Terapêuticas.  ........................................................................................................................ 34 
LEI Nº 8.080/90: Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  ....................................................... 35 

 


