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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
ENSINO FUNDAMENTAL 

Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Ortografia: divisão silábica, vírgula, 
acentuação gráfica, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Singular, 
plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, pronome, substantivo, verbo. Sintaxe: 
concordância nominal e verbal. Fonologia: sílabas, encontros consonantais e vocálicos 
(ditongo, tritongo, hiato). Semântica: sinônimo, antônimo. 
 
Matemática: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Operações com números naturais. Problemas. Regra de três. Raiz quadrada. Números primos. 
Sistema métrico decimal: comprimento, metro quadrado e cúbico, litro, grama, quilograma, área 
e volume. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Porcentagem. Sistema 
Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕES) 
 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, 
do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos 
assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança 
pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas, do Município, 
do Estado, do Brasil e do mundo. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
- Legislação (para todos os cargos/funções): 
Constituição Federal. Estatuto dos Servidores do Município de Descanso (SC). Lei Orgânica 
do Município de Descanso (SC). 

 
- Zelador: 
Cuidados elementares com o patrimônio. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às 
atividades a serem desenvolvidas. Noções de serviços de limpezas. Produtos de limpeza e sua 
utilização. Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, 
entre outros. Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como 
de móveis e utensílios. Relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de qualidade e 
produtividade. Atendimento ao público. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e 
responsabilidade no serviço público. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Guarda e 
armazenagem de materiais e utensílios. Noções básicas de segurança no trabalho. Simbologia 
dos produtos químicos e de perigo. Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio. 
Conhecimentos básicos de informática. Noções básicas de operação de máquinas copiadoras, 
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encadernadoras, grampeadoras e outros equipamentos. Uso e conservação de 
eletrodomésticos e eletrônicos. Primeiros socorros. Ética e Cidadania. Boas maneiras. 
Trabalhos de cozinha. Preparo de café.  Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Atribuições do cargo.  

 


