
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos ................................................................ 1 
Encontros vocálicos e consonantais .................................................................................................. 11 
Ortografia ........................................................................................................................................... 17 
Acentuação gráfica ............................................................................................................................ 33 
Sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, 

vírgula, etc. ............................................................................................................................................. 39 
Emprego das classes de palavras ..................................................................................................... 47 
Análise sintática ................................................................................................................................. 61 
Sinônimos e antônimos ...................................................................................................................... 82 
Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspondência de formas verbais, 

conjugação verbal, flexão de verbos; Concordância Nominal ................................................................. 84 
Regência nominal e verbal ............................................................................................................... 100 
Crase  .............................................................................................................................................. 110 
Colocação pronominal ..................................................................................................................... 119 
Classificação dos termos da oração; período composto por coordenação; período composto por 

subordinação ........................................................................................................................................ 126 
Figura de Linguagem ....................................................................................................................... 126 
Morfologia ........................................................................................................................................ 136 
Uso da crase .................................................................................................................................... 146 
Uso do por que ................................................................................................................................ 146 
Objeto direto e Indireto .................................................................................................................... 146 
 

Matemática 
 
Números naturais - representação dos Números Naturais; - Números Naturais - antecessor e sucessor; 

- Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão .................................... 1 
Sistemas de Numeração - decimal e horário........................................................................................ 6 
Sistema Monetário ............................................................................................................................. 12 
Sistema de Numeração Romana ....................................................................................................... 19 
Problemas envolvendo operações fundamentais ............................................................................... 21 
Números Racionais e sua representação fracionária – Cálculo e representação de números em forma 

de fração ................................................................................................................................................ 31 
Geometria - sólidos geométricos, reta e segmento de reta, polígonos e quadriláteros ....................... 39 
Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície .................................................... 65 
Números multiplicativos - dobro, metade, triplo. ................................................................................. 69 

 
 
 
 



 

Raciocino Lógico 
 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. ........................................................................ 1 
Sequências de palavras e números. Comparação de figuras. Interpretação de sequências lógicas 

através do uso de figuras; Interpretação de sequências lógicas através do uso de símbolos. Problemas 
lógicos com dados, figuras e palitos. ........................................................................................................ 4 

 

Conhecimentos Específicos  
 
Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes; limpeza de dependências de circulação, dependências 

de trabalho e dependências sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, 
paredes, tetos, mobiliário, em geral; coleta seletiva de lixo; conhecimentos sobre produtos químicos, 
bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes relacionadas;  ............................................. 1  

Normas de segurança nos serviços de limpeza;  ............................................................................... 15  
Conhecimentos de serviços de copa; conhecimentos relacionados a cozinhas, produção de refeições, 

produtos alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios;  .................................................. 19  
Conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado;  ..... 34  
Guarda e armazenagem de materiais e utensílios.  ........................................................................... 34  
Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos sobre 

normas técnicas e de segurança aplicáveis ao exercício das atribuições do cargo.  .............................. 40  
Uso correto de instrumentos manuais (facões, chave de fendas, enxadas, foice). ............................ 40  
Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs.  ........................................................................ 42  
Conhecimentos básicos inerentes ao respeito e atenção aos colegas de trabalho, às autoridades;  . 52  
Conhecimentos sobre a área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo. Conhecimentos sobre 

o relacionamento com os demais servidores, com autoridades; conhecimentos acerca das 
responsabilidades relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a 
execução das atividades pertinentes às características e à especificidade do cargo.  ............................ 53  

Ética profissional.  .............................................................................................................................. 55  
Higiene pessoal e do ambiente de trabalho.  ..................................................................................... 67  
Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e segurança.  ........................................... 89  
Manuseio de Produtos de Limpeza e uso correto dos materiais e ferramentas de trabalho.  ............. 93  
Prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas.  .............................. 93  
 


