UNISAU – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE /SP
Processo Seletivo de Provas nº 02/2017
ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E/OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
1.01 – AUXILIAR DE COZINHA
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES:
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial.
Acentuação. Substantivo e adjetivo Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. emprego de pronomes. Preposições e
conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase.
MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES:
Números inteiros: adição, subtração, multiplicação e divisão, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio
lógico. Resolução de situações problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO – 05 QUESTÕES:
Fatos Históricos, Geográficos, Características Territoriais, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São
Vicente. Fonte de Pesquisa: http://www.saovicente.sp.gov.br/cidade-atracoes/ - incluindo conteúdo da página e
atalhos “Sobre a Cidade”; “São Vicente e suas atrações” e “A História de São Vicente”.
CONHECIMENTOS GERAIS, BÁSICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES:
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. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Os alimentos; Proteção
dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos
alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos
alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos;
Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene;
Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação
dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao
consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces
e tortas, carnes, pescado, laticínios.
1.02 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES:
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial.
Acentuação. Substantivo e adjetivo Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. emprego de pronomes. Preposições e
conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase.
MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES:
Números inteiros: adição, subtração, multiplicação e divisão, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio
lógico. Resolução de situações problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO – 05 QUESTÕES:
Fatos Históricos, Geográficos, Características Territoriais, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São
Vicente. Fonte de Pesquisa: http://www.saovicente.sp.gov.br/cidade-atracoes/ - incluindo conteúdo da página e
atalhos “Sobre a Cidade”; “São Vicente e suas atrações” e “A História de São Vicente”.
CONHECIMENTOS GERAIS, BÁSICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES
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. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
2.01 – ATENDENTE DE SECRETARIA
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:
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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.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO – 05 QUESTÕES:
Fatos Históricos, Geográficos, Características Territoriais, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São
Vicente. Fonte de Pesquisa: http://www.saovicente.sp.gov.br/cidade-atracoes/ - incluindo conteúdo da página e
atalhos “Sobre a Cidade”; “São Vicente e suas atrações” e “A História de São Vicente”.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO – 10 QUESTÕES:
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. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. BRASIL - Lei Federal
n.º 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; BRASIL - Lei Federal n.º 9.394/96. Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Fundamentos da Administração, supervisão e execução da área administrativa da
secretaria da escola. Noções de Plano Escolar; Organização administrativa escolar; Noções de registro e escrituração
escolar; Matrícula; Frequência; Histórico Escolar; Diplomas, Certificados de Conclusão de Séries e de Cursos;
Organização técnico pedagógica; Noções de Correspondência oficial; Noções de Organização de patrimônio. Noções
de regimento escolar e diretrizes e normas vinculadas a unidade escolar. Controle e frequência de Pessoal docente,
técnico e administrativo.
2.02 – ATENDENTE DE EDUCAÇÃO I
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.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO – 05 QUESTÕES:
Fatos Históricos, Geográficos, Características Territoriais, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São
Vicente. Fonte de Pesquisa: http://www.saovicente.sp.gov.br/cidade-atracoes/ - incluindo conteúdo da página e
atalhos “Sobre a Cidade”; “São Vicente e suas atrações” e “A História de São Vicente”.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO – 10 QUESTÕES:
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. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. A ideologia da
Educação. Criança e Adolescente: direitos e proteção. Cuidados a serem tomados com a integridade física da
criança. Ética profissional. Medidas de Segurança. Noções de Higiene e bemestar. Regras de Comunicação e
interação. Segurança no Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; Controle e movimentação das
crianças; Cotidiano escolar; A prática educativa; Cognição, afeto e moralidade; A indisciplina na escola, o Bullying
escolar; Necessidades educativas especiais;
BRASIL – Lei Federal n.º 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; BRASIL – Lei Federal n.º
9.394/96. Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
BRASIL – Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
BRASIL – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
BRASIL - Parâmetro Curricular Nacional - volume 1 – Introdução ao Parâmetros - 1ª a 4ª séries do Ensino
Fundamental disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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