
 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

CARGO: RECEPCIONISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA:
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral,
Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; 
Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da 
Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos. 

MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades 
de medidas, fração razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inve
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
segundo grau. Resolução de situações problemas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ao público; Formas de atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução 
dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de 
Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço Pos
intercomunicadores, rádios e sistemas de alto
do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Formas de 
Tratamento, carta comercial e gestão documental..

INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: 2013 ou superior na versão em 
Português: Word, Excel, Uso do correio eletrônico e Internet, bloco de notas, 
teclas de navegação. 

CARGO: ENFERMEIRO 

 PORTUGUÊS: Ortografia, adjunto adnominal e adverbia
preposição, conjunção, predica
Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Análise e 
Interpretação de Textos. 

 MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, decimais. 
tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta), c
numérica. Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 – LARANJAL PAULISTA/SP

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, prefix, sufixo,

ntuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; 
Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da 
Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  

Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades 

azão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inve
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
segundo grau. Resolução de situações problemas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento 
atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução 

dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de 
Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora;
intercomunicadores, rádios e sistemas de alto-falantes; Livro de registro de correspondência; Uso 
do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Formas de 

carta comercial e gestão documental.. 

onhecimentos Básicos em Microsoft Office: 2013 ou superior na versão em 
Português: Word, Excel, Uso do correio eletrônico e Internet, bloco de notas, 

, adjunto adnominal e adverbial, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
, predicativo do sujeito); Acentuação; Concordância nominal; Concordância 

Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Análise e 

Operações com números inteiros, decimais. Grandezas (comprimento, massa, 
tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta), c

Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos. 
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LARANJAL PAULISTA/SP 

Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 

prefix, sufixo, interjeição e artigo; 
ntuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; 

Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da 

Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades 

azão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 

Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento 
atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução 

dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de 
tal; Utilização da copiadora; 

falantes; Livro de registro de correspondência; Uso 
do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Formas de 

onhecimentos Básicos em Microsoft Office: 2013 ou superior na versão em 
Português: Word, Excel, Uso do correio eletrônico e Internet, bloco de notas, Windows 2010 e 

, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
Acentuação; Concordância nominal; Concordância 

Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Análise e 

Grandezas (comprimento, massa, 
tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combinação 



 
 
 
 

 

Razão Social:
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Conhecimentos Gerais e Atualidades:
Nações Unidas (ONU); Doenças endêmicas no Brasil
ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de 
conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção
atuais e históricos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
proibições); Processos de desinfecção, esterilização; Vias de infecção pelo HIV; Sistema Único de 
Saúde (Lei 8080/90 – Campo de Atuação); Doenças transmissíveis; Administração de medicamentos 
(vias); Escala de glasgow; Infecção hospitalar; Classificação de risco; Oxigenoterapia; Queimaduras; 
Anticorpos; Diabetes Mellitus; Sistematização de Assistência em Enfermagem (SAE); Processos de 
cicatrização; Ostomias e cuidados, oximetria de pulso; Infarto 
Edema Agudo de Pulmão (EAP); Asma; Enfise

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PORTUGUÊS: Regência nominal e verbal. Pontuação, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
preposição, adjetivo); Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, 
advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; 
Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso
Colocação dos pronomes nas frases;

MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, decimais, regra de três.
naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas
massa, tempo, área e capacidade) Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do 
primeiro e segundo grau. Resolução de situações problemas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:
Mundo 2018 e Olimpíadas 2020; 
doenças e vacinas. Conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento glob
econômicas e políticas, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos 
cargos em seleção.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
julho de 1973 – penalidades); Exercíc
Regulamentadora NR32, vulnerabilidades (DSTs e HIV/AIDS), Hepatites; Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs); Indicadores de Saúde; equilíbrio hidroeletrolítico; terminologia; queimaduras 
(cuidados); Características de atendimento de urgência e emergência; Biossegurança; Acolhimento, 
classificação de risco; Transmissão por aerosóis; Vias de medicação; Sondagens; Posições para 
exames e tratamentos; Sinais Vitais; Processos cicatriciais; atendimento a 
contraceptivo, vacinas, acidente de trabalho, pressão arterial, ferimentos, medicações.
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Conhecimentos Gerais e Atualidades: Aspectos Políticos: Nacional e Internacional, Organização das 
Nações Unidas (ONU); Doenças endêmicas no Brasil, vacinas; conhecimentos atua
ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de 
conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética de Enfermagem( Responsabilidades, Deveres, 
proibições); Processos de desinfecção, esterilização; Vias de infecção pelo HIV; Sistema Único de 

Campo de Atuação); Doenças transmissíveis; Administração de medicamentos 
as); Escala de glasgow; Infecção hospitalar; Classificação de risco; Oxigenoterapia; Queimaduras; 

Anticorpos; Diabetes Mellitus; Sistematização de Assistência em Enfermagem (SAE); Processos de 
cicatrização; Ostomias e cuidados, oximetria de pulso; Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), HAS; 
Edema Agudo de Pulmão (EAP); Asma; Enfisema, vacinas,materiais biológicos e anticoncepção.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Regência nominal e verbal. Pontuação, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, 

advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; 
Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso
Colocação dos pronomes nas frases; Análise e Interpretação de Textos. 

com números inteiros, decimais, regra de três. Operações com números 
naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas
massa, tempo, área e capacidade) Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do 
primeiro e segundo grau. Resolução de situações problemas. 

HECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos Políticos: Nacional e Internacional; Copa do 
2018 e Olimpíadas 2020; Níveis federativos no Brasil; momentos históricos, tragédias, 

Conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento glob
econômicas e políticas, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conselho Federal e Regional de Enfermagem(Lei 5905,de 12 de 
penalidades); Exercício de Enfermagem – Lei 7498 de 25 de julho 1986; Norma 

Regulamentadora NR32, vulnerabilidades (DSTs e HIV/AIDS), Hepatites; Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs); Indicadores de Saúde; equilíbrio hidroeletrolítico; terminologia; queimaduras 

; Características de atendimento de urgência e emergência; Biossegurança; Acolhimento, 
classificação de risco; Transmissão por aerosóis; Vias de medicação; Sondagens; Posições para 
exames e tratamentos; Sinais Vitais; Processos cicatriciais; atendimento a 
contraceptivo, vacinas, acidente de trabalho, pressão arterial, ferimentos, medicações.
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Aspectos Políticos: Nacional e Internacional, Organização das 
conhecimentos atuais sobre meio 

ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de 
. Conhecimentos gerais e 

: Código de Ética de Enfermagem( Responsabilidades, Deveres, 
proibições); Processos de desinfecção, esterilização; Vias de infecção pelo HIV; Sistema Único de 

Campo de Atuação); Doenças transmissíveis; Administração de medicamentos 
as); Escala de glasgow; Infecção hospitalar; Classificação de risco; Oxigenoterapia; Queimaduras; 

Anticorpos; Diabetes Mellitus; Sistematização de Assistência em Enfermagem (SAE); Processos de 
Agudo do Miocárdio (IAM), HAS; 

ma, vacinas,materiais biológicos e anticoncepção. 

Regência nominal e verbal. Pontuação, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, 

advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; 
Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; 

Operações com números 
naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas (comprimento, 
massa, tempo, área e capacidade) Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do 

Aspectos Políticos: Nacional e Internacional; Copa do 
momentos históricos, tragédias, 

Conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades 
econômicas e políticas, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos 

Conselho Federal e Regional de Enfermagem(Lei 5905,de 12 de 
Lei 7498 de 25 de julho 1986; Norma 

Regulamentadora NR32, vulnerabilidades (DSTs e HIV/AIDS), Hepatites; Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs); Indicadores de Saúde; equilíbrio hidroeletrolítico; terminologia; queimaduras 

; Características de atendimento de urgência e emergência; Biossegurança; Acolhimento, 
classificação de risco; Transmissão por aerosóis; Vias de medicação; Sondagens; Posições para 
exames e tratamentos; Sinais Vitais; Processos cicatriciais; atendimento a vítimas de trauma, 
contraceptivo, vacinas, acidente de trabalho, pressão arterial, ferimentos, medicações. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA:
Palavras; Classificação e Flexão das Palav
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; 
Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito 
e Predicado); Figuras de linguagem; 

MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades 
de medidas, Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
segundo grau. Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos. Geometria: ponto, 
linha, reta, ângulos, polígonos, circulo, circunferência e sólidos geométricos. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:
Mundo 2018 e Olimpíadas 2020; Eleições gerais; Níveis federativos no Brasil; tipos 
sanguíneos,vacinas, momentos histórico
aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau 
formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e atuais 
relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e vacinas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Políticas Públicas de Saúde3,Biomecânica Básica,Fisioterapia Neurofuncional
Avaliação Fisioterapêutica,
UTI,Fisioterapia,Traumato Ortopédica Fisiot
Neonato,Recursos Eletrotermofototerapêuticos,
Trabalhador, Hidroterapia  3,0
Biomecânica da Marcha 

CARGO: AUXILIAR BUCAL  

PORTUGUÊS: Regência nominal e verbal. Pontuação, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
preposição, adjetivo); Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, 
advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e ar
Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; 
Colocação dos pronomes nas frases;

MATEMÁTICA: Operações com números inteiros,
naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas (comprimento, 
massa, tempo, área e capacidade) Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e 
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LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; 
Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 

a Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito 
Figuras de linguagem; Análise e Interpretação de Textos.  

Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
ação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades 

de medidas, Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
egundo grau. Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos. Geometria: ponto, 

linha, reta, ângulos, polígonos, circulo, circunferência e sólidos geométricos.  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos Políticos: Nacional e Internacional; C
Mundo 2018 e Olimpíadas 2020; Eleições gerais; Níveis federativos no Brasil; tipos 

, momentos históricos, tragédias, doenças causas atuais sobre meio ambiente, 
aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau 
formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e atuais 
relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e vacinas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e Fisiologia Humana,Código de Ética da Fisioterapia, SUS 
Políticas Públicas de Saúde3,Biomecânica Básica,Fisioterapia Neurofuncional

Fisioterapêutica,Fisioterapia Cardiorrespiratória,Fisioterapia em 
Traumato Ortopédica Fisioterapia na Saúde da Criança,Fisioterapia na Saúde do 
s Eletrotermofototerapêuticos,Próteses e Órteses,Fisioterap

3,0Fisioterapia na Saúde do Idoso, Fisioterapia na Saúde da Mulher, 

Regência nominal e verbal. Pontuação, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
preposição, adjetivo); Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, 
advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; 
Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; 
Colocação dos pronomes nas frases; Análise e Interpretação de Textos, ortografia

Operações com números inteiros, decimais, regra de três. Operações com números 
naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas (comprimento, 
massa, tempo, área e capacidade) Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e 
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Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 
ras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 

preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; 
Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 

a Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito 

Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
ação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades 

de medidas, Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
egundo grau. Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos. Geometria: ponto, 

 

Aspectos Políticos: Nacional e Internacional; Copa do 
Mundo 2018 e Olimpíadas 2020; Eleições gerais; Níveis federativos no Brasil; tipos 

s, tragédias, doenças causas atuais sobre meio ambiente, 
aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de conhecimentos e 
formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e atuais 
relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e vacinas 

Código de Ética da Fisioterapia, SUS 
Políticas Públicas de Saúde3,Biomecânica Básica,Fisioterapia Neurofuncional,Semiologia e 

erapia Cardiorrespiratória,Fisioterapia em 
isioterapia na Saúde do 

Fisioterapia na Saúde do 
rapia na Saúde da Mulher, 

Regência nominal e verbal. Pontuação, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
preposição, adjetivo); Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, 

tigo; Acentuação; Concordância nominal; 
Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; 

, ortografia. 

Operações com números 
naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas (comprimento, 
massa, tempo, área e capacidade) Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do 
primeiro e segundo grau. Resolução de situações problemas.

 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:
Mundo 2018 e Olimpíadas 2020; Eleiçõ
momentos históricos, tragédias, doenças e vacinas.
grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos 
gerais e atuais relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e vacinas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
dentista, Noções de boas maneiras, Noções de agendamento, Noções de tipos de 
de desenvolvimento das crianças. Acolhimento do 
odontológica. Noções de Anatomia Bucal.
no trabalho e formas de prevenção. 
ferimentos na pele contato, saliva e sangue, instrumentos contaminados.
amálgama produtos químicos de uso odontológico
radiações. Fatores Psicológicos. 
Noções de ergonomia aplicadas à odontologia
instrumentador. Trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual
trabalho em equipe. Objetivos e 
Noções de instrumentação. 
básica de um consultório odontológico. Unidade de produção de ar comprimido 
cuidados com compressor de ar. Cadeira odontológica e equipo Noções de higiene, limpeza e 
assepsia. Noções de biossegurança. Noções de esterilização de instrumental

CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA:
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; 
Concordância nominal; Concordâ
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito 
e Predicado); Análise e Interpretação de Textos. 

MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiro
porcentagem, grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra d
numérica. Resolução de situações problemas. 
capacidade) Razão e proporçã
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
segundo grau. 
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ionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do 
primeiro e segundo grau. Resolução de situações problemas. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos Políticos: Nacional e Internacional; Copa do 
Mundo 2018 e Olimpíadas 2020; Eleições gerais; Níveis federativos no Brasil; tipos sanguíneos., 
momentos históricos, tragédias, doenças e vacinas. Atualidades econômicas e políticas, segundo o 
grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos 

is e atuais relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e vacinas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Cirurgião 
Noções de boas maneiras, Noções de agendamento, Noções de tipos de 

de desenvolvimento das crianças. Acolhimento do paciente. Harmonia e humanização na clínica 
Noções de Anatomia Bucal. Material equipamento e instrumental. Fatores de risco 

prevenção. Fatores Biológicos - contaminação
ferimentos na pele contato, saliva e sangue, instrumentos contaminados.
amálgama produtos químicos de uso odontológicos. Fatores Físicos temperatura 
adiações. Fatores Psicológicos. Fatores Mecânicos. Lesão de Esforços Repetitivos L.E.R. e outros. 

Noções de ergonomia aplicadas à odontologia. Posições do paciente. Posiçõ
Trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente. Noções de 

Objetivos e princípios do trabalho a 4 mãos. Técnicas de trabalho a 4 mãos. 
Noções de instrumentação. Noções de manutenção de equipamento odontológico.
básica de um consultório odontológico. Unidade de produção de ar comprimido 
cuidados com compressor de ar. Cadeira odontológica e equipo Noções de higiene, limpeza e 
assepsia. Noções de biossegurança. Noções de esterilização de instrumental 

AUXILIAR DE LIMPEZA 

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; 
Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito 
e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  

Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal), 
porcentagem, grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples) combinação 

Resolução de situações problemas. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e 
capacidade) Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 

CNPJ: 14.512.229/0001-10 
Santos/SP CEP.: 11013-153 

  

 

ionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do 

Aspectos Políticos: Nacional e Internacional; Copa do 
es gerais; Níveis federativos no Brasil; tipos sanguíneos., 

Atualidades econômicas e políticas, segundo o 
grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos 

is e atuais relacionados ao meio ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e vacinas 

Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Cirurgião 
Noções de boas maneiras, Noções de agendamento, Noções de tipos de pacientes, Fases 

Harmonia e humanização na clínica 
Material equipamento e instrumental. Fatores de risco 

contaminação através de inalação, 
ferimentos na pele contato, saliva e sangue, instrumentos contaminados. Fatores Químicos 

s. Fatores Físicos temperatura ruídos iluminação 
es Mecânicos. Lesão de Esforços Repetitivos L.E.R. e outros. 

Posições do operador e 
do paciente. Noções de 

princípios do trabalho a 4 mãos. Técnicas de trabalho a 4 mãos. 
ção de equipamento odontológico. Composição 

básica de um consultório odontológico. Unidade de produção de ar comprimido – funcionamento e 
cuidados com compressor de ar. Cadeira odontológica e equipo Noções de higiene, limpeza e 

 

rafia; Estrutura e Formação das 
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; 

ncia Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito 

s e racionais (forma fracionária e decimal), 
e simples) combinação 

Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e 
o: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:
nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal,  segundo os respectivos cargos, ou 
mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência mundial. Aspectos 
contemporâneos da humanidade. 
global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido 
para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e atuais relacionados ao meio 
ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Coleta e 
armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabal
Cozinha: preparo de cafés, Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de 
Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros 
alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; N
prédios públicos.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: políticos,  econômicos, sociais e atuais do País e em 
l. Identificação de autoridades do Governo Federal,  segundo os respectivos cargos, ou 

mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência mundial. Aspectos 
humanidade. Conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimen

global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido 
para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e atuais relacionados ao meio 
ambiente, mudanças e outros fenômenos climáticos e vacinas 

ENTOS ESPECÍFICOS: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Coleta e 
armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabal

Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de 
Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros 
alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções básicas de limpeza de 
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políticos,  econômicos, sociais e atuais do País e em 
l. Identificação de autoridades do Governo Federal,  segundo os respectivos cargos, ou 

mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de influência mundial. Aspectos 
Conhecimentos atuais sobre meio ambiente, aquecimento 

global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido 
para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e atuais relacionados ao meio 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Coleta e 
armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabalho de 

Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de 
Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros 

oções básicas de limpeza de 


