
Serviços Gerais - Santo André 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Prefeitura Municipal de Santo André 

Secretaria de Saúde 

 

SERVIÇOS GERAIS  
 
 

                                               ÍNDICE                        Nível Fundamental  
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Compreensão, interpretação e elaboração de texto.  ........................................................................................ 1 
Estrutura do parágrafo.  ...................................................................................................................................... 4 
Ortografia.  ........................................................................................................................................................ 16 
Acentuação gráfica.  ......................................................................................................................................... 17 
Pontuação. ........................................................................................................................................................ 18 
Divisão silábica.  ............................................................................................................................................... 18 
Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau).  ......................................................................................... 23 
Verbos (tempos e modos).  .............................................................................................................................. 30 
Fonética e fonologia: encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos.  ............................................................ 14 
Morfologia: Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e sua flexões; ad-
vérbio, conjunção, preposição e interjeição.  ................................................................................................... 22 
Poética.  ............................................................................................................................................................ 45 
Versificação. ..................................................................................................................................................... 46 
Elementos de comunicação. ............................................................................................................................ 46 
Figuras de sintaxe.  .......................................................................................................................................... 43 
Noções de semântica.Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição, elementos da comunica-
ção e funções da linguagem.  ........................................................................................................................... 20 
 

MATEMÁTICA:  

Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas.  ....................................... 42 
Conjuntos: caracterização, pertinência, inclusão, igualdade. Operações: união, interseção, diferença e pro-
duto cartesiano.  ................................................................................................................................................. 1 
Composição de funções. Função inversa.  ...................................................................................................... 10 
Funções de 1o grau, 2o grau.  ........................................................................................................................... 9 
Médias aritméticas e geométricas.  .................................................................................................................... 8 
Progressões aritméticas e geométricas.  ......................................................................................................... 29 
Analise combinatória.  ...................................................................................................................................... 33 
Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.  ............................................................................... 5 
 

ATUALIDADES:  

Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e atualidades. 
Políticas públicas. Direitos sociais. Ética e cidadania. Qualidade de vida. Meio Ambiente. Ecologia. Proteção 
e preservação ambiental. Fauna e flora. Mundo: continentes, divisão política e geográfica, países, capitais, 
oceanos, mares, rios e lagos. Cenário internacional: cultura, economia, política,ambiente. Tecnologia, avan-
ços e descobertas científicas e tecnológicas. Globalização. Informática. Fenômenos recentes ligados à in-
ternet: redes sociais, comunidades virtuais, novas tecnologias, equipamentos, aparelhos, formatos e pa-
drões. Interesse geral: assuntos nacionais ou internacionais, amplamente veiculados, nos últimos dois anos, 
pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local, pelo rádio, televisão, jornais e/ou revistas e 
pela internet.  ........................................................................................................................................ Pp 1 a 41 
 

 

 



Serviços Gerais - Santo André 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

 

SERVIÇOS GERAIS:  

Noções de higiene e limpeza.  ........................................................................................................................... 1 
Destinação do lixo.  ............................................................................................................................................ 2 
Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de produtos alimentícios.  ........................................... 2 
Noções de segurança individual, coletiva e de instalações.  ............................................................................. 9 
Principais unidades de medida: metro, litro, quilograma, graus Celsius (temperatura). .................................. 10 
Produtos e ferramentas para higiene e limpeza.  ............................................................................................. 14 
Material de limpeza e copa.  ............................................................................................................................. 14 
Manuseio de alimentos. Conhecimento de equipamentos e normas de segurança e higiene.  ...................... 15 
 

 
 
 
 
 


