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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTOES DE CONTEÚDOS 

 
1.01 – ATENDENTE MASCULINO  
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e aumentativo; pronomes 
e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números naturais; antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos - dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS - 30 QUESTÕES 
Características adequadas ao profissional de atendimento ao público: eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, 
informações confidenciais, recados, controles; normas de atendimento ao público; processos de comunicação; noções gerais 
sobre questões de protocolo; Recebimento e encaminhamento de correspondência; Noções de organização e disciplina geral. 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela 
imprensa. Relações humanas no trabalho. 
 
1.02  -  ATENDENTE FEMININO   
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e aumentativo; pronomes 
e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números naturais; antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos - dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS - 30 QUESTÕES 
Características adequadas ao profissional de atendimento ao público: eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, 
informações confidenciais, recados, controles; normas de atendimento ao público; processos de comunicação; noções gerais 
sobre questões de protocolo; Recebimento e encaminhamento de correspondência; Noções de organização e disciplina geral. 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela 
imprensa. Relações humanas no trabalho. 
 
1.03 – ALMOXARIFE 
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.  Morfossintaxe: estrutura e 
formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.  Regência. Significação literal e contextual dos 
vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.  Sistema decimal 
de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e 
massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e 
volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS  - 20 QUESTÕES  
Conceitos de Patrimônio, Classificação, Controle, Estocagem, Entrada e Saída de Materiais, Inventário, Baixa, Integração, 
Movimentação, Material Permanente, Unidade de Patrimônio, Organização do Trabalho. Noção de Formas de Arquivos. 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e 
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Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela 
imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral.  
INFORMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet 
e intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos 
(pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 
 
1.04  – CAIXA 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e aumentativo; pronomes 
e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números naturais; antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos - dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS - 20 QUESTÕES 
Noções de atendimento ao público, abertura e fechamento de caixa, noções de operação caixa. Ética e Cidadania: direitos e 
deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas 
no trabalho. Noções de organização e disciplina geral.  
INFORMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet 
e intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização de arquivos 
(pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 
 
1.05 – ENCARREGADO  DE MANUTENÇÃO  
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e aumentativo; pronomes 
e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números naturais; antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos - dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS - 30 QUESTÕES 
Noções básicas de manutenção e reparos em encanamento, alvenaria, eletricidade, e pintura.  Conhecimento sobre 
Ferramentas técnicas: manuais e elétricas; Instalação predial de esgoto, águas pluviais e ventilação. Tipos de tubulação, 
conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros. Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro e conduítes e PVC e 
cerâmicas. Colocação de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos). Instalação dos vários tipos de redes elétricas, 
voltagens, kilowatts, passagens e instalações de caixas de energia, suporte elétrico e distribuição; Serviços relativos ao 
preparo e pintura de superfícies externas e internas de edifícios, muros e utensílios, raspagem, limpeza, camadas de tinta, 
para proteção e/ou decoração; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos 
ambientais. Noções sobre EPIs. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da 
humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, 
Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral.  
 
1.06 – FAIXINEIRA  
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
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diminutivo e aumentativo. 
 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e Sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistema de Numeração Horário; Sistemas de 
Medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Dobro, Metade; Questões de Raciocínio lógico na forma de problemas. 
 
QUESTÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS: 30 QUESTÕES 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com a função. Noções básicas de conservação e manutenção. Utilização de materiais e equipamentos de 
limpeza guarda armazenagem de materiais e utensílios. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, 
descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da 
responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, 
Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de 
Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 
 
1.07 – MASSAGISTA FEMININO 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e aumentativo; pronomes 
e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números naturais; antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos - dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS - 30 QUESTÕES 
Noções das Massagens:  
I-Massagem Relaxante -  link sugerido:  
http://www.webartigos.com/artigos/massagem-relaxante/20905/ 
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Efeitos_terapeuticos_da_massagem/entendendo_os_efeitos_terapeuticos_da_m
assagem.htm  
II-Drenagem  Linfática – link sugerido:  
http://www.tuasaude.com/drenagem-linfatica/ 
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Drenagem_linfatica/Drenagem_linf%C3%A1tica.htm  
III-Massagem Pedras Quentes -  link sugerido: 
 http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Pedras_quentes/pedras_quentes.htm 
IV-Refloxologia Podal -  link sugerido: 
http://www.terapiastradicionais.com/sites/terapiastradicionais.com/files/Apostila%20de%20Reflexologia%20RGAD%20006.pdf 
Materiais necessários para massagens, noções de banho de imersão, noções de anatomia e higiene. Noções de Prevenção de 
acidentes, e de organização e disciplina geral. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, 
da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, 
Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho.  
 
1.08 – MASSAGISTA MASCULINO 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo - singular e plural; diminutivo e aumentativo; pronomes 
e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números naturais; antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos - dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 30 QUESTÕES 

http://www.webartigos.com/artigos/massagem-relaxante/20905/
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Efeitos_terapeuticos_da_massagem/entendendo_os_efeitos_terapeuticos_da_massagem.htm
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Efeitos_terapeuticos_da_massagem/entendendo_os_efeitos_terapeuticos_da_massagem.htm
http://www.tuasaude.com/drenagem-linfatica/
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Drenagem_linfatica/Drenagem_linf%C3%A1tica.htm
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Pedras_quentes/pedras_quentes.htm
http://www.terapiastradicionais.com/sites/terapiastradicionais.com/files/Apostila%20de%20Reflexologia%20RGAD%20006.pdf
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Noções das Massagens:  
I-Massagem Relaxante -  link sugerido:  
http://www.webartigos.com/artigos/massagem-relaxante/20905/ 
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Efeitos_terapeuticos_da_massagem/entendendo_os_efeitos_terapeuticos_da_m
assagem.htm  
II-Drenagem  Linfática – link sugerido:  
http://www.tuasaude.com/drenagem-linfatica/ 
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Drenagem_linfatica/Drenagem_linf%C3%A1tica.htm  
III-Massagem Pedras Quentes -  link sugerido: 
 http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Pedras_quentes/pedras_quentes.htm 
IV-Refloxologia Podal -  link sugerido: 
http://www.terapiastradicionais.com/sites/terapiastradicionais.com/files/Apostila%20de%20Reflexologia%20RGAD%20006.pdf 
Materiais necessários para massagens, noções de banho de imersão, noções de anatomia e higiene. Noções de Prevenção de 
acidentes, e de organização e disciplina geral. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, 
da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, 
Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho.  
 
1.09 – QUÍMICO 
LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES 
Decreto N° 5.440 de 04 de maio de 2005; 
Portaria do Ministério da Saúde N° 518, de 25 de março de 2004. 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DA FUNÇÃO - 30 QUESTÕES 
Propriedades dos materiais e periodicidade química. Estrutura atômica da matéria constituição dos átomos. Reações químicas 
e estequiometria. Soluções líquidas; termoquímica. Cinética e equilíbrio químico. Ácidos, bases e óxidos. Química orgânica; 
funções orgânicas; técnicas de aquecimento de arrefecimento; filtração; técnicas de purificação de substâncias: cristalização e 
recristalização, destilação simples e fracionada e a pressão reduzida; padronização de soluções; preparação de amostras para 
análise; regras de segurança, riscos químicos, disposição de resíduos químicos, manuseio e estocagem de produtos químicos; 
organização, manutenção, planejamento e controle de produtos químicos, vidrarias e equipamentos de laboratório. Soluções 
tamponadas e concentrações químicas, normalidade e porcentagens. Poluição: água, ar e solo;  fontes de água; doenças 
relacionadas com a água, qualidade da água e parâmetros de controle da qualidade; unidades de tratamento da água, 
produtos químicos utilizados no tratamento da água, preparação de solução e equipamentos de dosagem.  Conceitos de 
segurança do trabalho, EPI – equipamentos de proteção individual e EPC – equipamentos de proteção coletiva. 
 
1.10 – SERVIÇOS GERAIS 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e Sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistema de Numeração Horário; Sistemas de 
Medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Dobro, Metade; Questões de Raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS: 30 QUESTÕES 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Noções básicas de conservação e manutenção. 
Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda armazenagem de materiais e utensílios. Utilização de ferramentas 
próprias para a função, Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. 
Noções sobre EPIS. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas 
divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina 
geral. 
 
1.11 – SALVA- VIDAS 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 

http://www.webartigos.com/artigos/massagem-relaxante/20905/
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Efeitos_terapeuticos_da_massagem/entendendo_os_efeitos_terapeuticos_da_massagem.htm
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Efeitos_terapeuticos_da_massagem/entendendo_os_efeitos_terapeuticos_da_massagem.htm
http://www.tuasaude.com/drenagem-linfatica/
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Drenagem_linfatica/Drenagem_linf%C3%A1tica.htm
http://www.massagem.net/Artigos_publicados/Pedras_quentes/pedras_quentes.htm
http://www.terapiastradicionais.com/sites/terapiastradicionais.com/files/Apostila%20de%20Reflexologia%20RGAD%20006.pdf
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diminutivo e aumentativo. 
 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e Sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistema de Numeração Horário; Sistemas de 
Medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Dobro, Metade; Questões de Raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS: 30 QUESTÕES 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Salvamento 
Aquático - Conceito - Prevenção De Afogamentos - Sinalização Treinamento - Observação Dos Banhistas - Emprego De 
Equipamentos Adequados - Campanhas Educativas e de Esclarecimentos- Conhecimentos Técnicos Básicos - Acidentes no 
Meio Líquido - O Sistema Respiratório - Tipos de Acidentes no Meio Líquido - Equipamento de Busca e Salvamento - 
Equipamentos Básicos de Salvamento Aquático - Materiais de Apoio ao Salvamento Aquático - Garateia - Colete Salva-vidas - 
Operações em Salvamento Aquático - Salvamento de Afogados - Procedimento com vítimas em afogamento. Ética e 
Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela 
imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 
 
1.12 – VIGIA 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e Sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistema de Numeração Horário; Sistemas de 
Medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Dobro, Metade; Questões de Raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Utilização de Equipamentos de Telefonia e 
Comunicação.  Segurança Física das Instalações. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte 
e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da 
humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, 
Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. 
 


