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LINGUA PORTUGUESA  

Alfabeto: ordem alfabética, sílaba separação e classificação, encontros vocálicos: ditongo, tritongo 
e hiato, dígrafo e encontro consonantal, sílaba tônica, acentuação pontuação e tipos de frases: 
afirmativa, exclamativa, imperativa, negativa,...... ..........................................................................  1 
Ortografia: k–w-y; mb/mp; o/u/ou; s/ss; x/ch; sons do x; r/rr; L/U; mau/mal; g/j; e/i/ei; z/s; s (inho)/z 
(inho); oso/ozo; ez/eza; ês/esa; am/ão; izar/isar; em/êm/êem; fazer/por/ir; por que / porque/ por 
quê/ porquê. ................................................................................................................................... 15  
Pontuação....................................................................................................................................... 22  
Sinônimo, antônimo, homônimo, parônimo. ................................................................................... 24 
Letras maiúsculas e minúsculas/ completar e ordenar frases. ........................................................21 
Adjetivo: pátrio, ............................................................................................................................... 31 
concordância nominal: gênero e número. .....................................................................................  31 
Grau do adjetivo: igualdade, superioridade, inferioridade. ...........................................................   30 
Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas. Ortografia e acentuação 
gráfica. ............................................................................................................................................. 1 
 
MATEMÁTICA  

Números e Numeral. Números cardinais e ordinários. Números Primos. Adição. Subtração. Multi-
plicação. ........................................................................................................................................... 1 
Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo e 
temperatura; Números Romanos; .................................................................................................. 30 
Figuras Geométricas. O Conjunto dos Números Naturais; Ordem Crescente e Decrescente dos 
Números Naturais; ...........................................................................................................................42 
Sistema Monetário Brasileiro. Situações Problemas. .................................................................... 31 
Porcentagem. ................................................................................................................................. 42 
Compreensão sobre gráficos.........................................................................................................  50 
Frações. Expressão Numérica. ...................................................................................................... 20 
Raciocínio Lógico. .......................................................................................................................... 51 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Higiene da equipe e do local de trabalho.......................................................................................... 1 
Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho. No-
ções básicas de socorros de urgência.............................................................................................. 2 
Prevenção e combate a princípios de incêndio................................................................................. 3 
Conservação do Meio-ambiente........................................................................................................ 4 
Atendimento ao Público..................................................................................................................... 7 
Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho........................................ 10 
Ética Profissional. .......................................................................................................................... .11 
Conhecimentos e atribuições dos servidores públicos. Regime Jurídico. Estabilidade. Reintegra-
ção. Disponibilidade. Aposentadoria, pensão e proventos. Ingresso no serviço público ............... 12 
Constituição Federal: artigo 5 e artigo............................................................................................ 37.  
Regras de higiene em uma unidade de alimentação. Higiene do manipulador de alimentos, higiene 
dos alimentos, do ambiente, de equipamentos e utensílios. Estocagem de gêneros alimentícios e 
controle de estoque. Características dos alimentos. Prevenção de acidentes. Doenças Transmiti-
das por Alimentos (DTA). Como deve ser o local de trabalho. Remoção de lixos e detritos.......... 41 


