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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E/OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Cargo com Exigência de Ensino Fundamental Completo 
 

1.01 – Jardineiro 
PORTUGUÊS: 10 QUESTÕES 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 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 GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, 
Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 
12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
Noções de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. Conhecimentos práticos e teóricos na preparação de terra e canteiros. Noções básicas de conservação e 
manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda 
armazenagem de materiais e utensílios. Preparação de covas e canteiros, tipos e épocas de plantios para cada 
estação. 
 
1.02 – Tratorista 
PORTUGUÊS: 10 QUESTÕES 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. 
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 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 GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, 
Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 
12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Uso adequado de materiais, 
procedimentos, equipamentos e ferramentas próprias da função. Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997. 
Noções de trânsito; Noções básicas de mecânico diesel; Noções básicas de operação de máquinas; Serviços básicos 
de manutenção; Equipamentos de proteção, Meio ambiente. 
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O 
candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operar Tratores mecânico/eletrônico para execução de serviços 
solicitados pelo avaliador. Conduzir e manobrar o trator, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção para posicioná-lo conforme as necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de 
tração e movimentação dos implementos do trator, acionando pedais e alavancas de comando mover materiais de 
acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado. 
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b) Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 
  
2.01 – Eletricista 
PORTUGUÊS: 10 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: 10 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 GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, 
Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 
12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
Noções de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. Trabalho e energia. Conversão de energia. Carga elétrica. Conhecimentos de tensão, corrente e resistência, 
resistividade, Condutores, circuitos elétricos, magnetismo, Lei de Ohm, potência elétrica, corrente elétrica (contínua e 
alternada) corrente alternada trifásica, bifásica e monofásica, geração; transmissão e consumo de energia elétrica; 
instalações elétricas, diagramas elétricos, simbologias, normas e materiais Elétricos; dimensionamento de fios e 
disjuntores p/ instalações elétricas; montagem prática de instalações de painéis simulados; comandos elétricos de 
motores, tipos de motores elétricos e seus fundamentos;  leitura e interpretação de esquemas elétricos; leitura e 
interpretação de esquemas elétricos; cabines primárias (tipos e características); pára-raios e suas funções, 
disjuntores, isoladores, chaves seccionadas, transformadores, transformadores por instrumentos, noções de proteção 
e medição, procedimentos de manobras e segurança, operação programada e operação por emergência, 
procedimento de segurança em manutenção elétrica, NR -10. Condutores e Isolantes - Processos de Eletrização - 
Unidades de Carga Elétrica - Campos Elétricos. Condutores Elétricos - Resistência de um Condutor - Fios e Cabos 
Condutores usados na Prática - Cálculo de grandezas elétricas, corrente, tensão, potência e energia. Voltímetro. 
Amperímetro. Wattímetro. Baterias. Lâmpadas. Resistores. Chaves. Fios e cabos. Fusíveis. Disjuntores. Indutores. 
Fenômenos Magnéticos - Ação de um campo Elétrico – Os ímãs - Formas de Prevenir o choque elétrico. 
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão avaliados 
os conhecimentos do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve apresentar 
conhecimentos em sistema de Eletricidade. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos sistemas elétricos 
residenciais. Manutenção e resolução do problema de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da 
área. 
 
2.02 – Fiscal de Obras 
PORTUGUÊS: 10 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: 10 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 GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, 
Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 
12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES 
Noções básicas de: 1. Topografia: 2. Construção Civil: Projetos de edificação: instalações prediais; Planejamento e 
controle da obra; Canteiro de obras; Locação da obra; Alvenarias de tijolo cerâmico; Esquadrias; Revestimentos; 
Coberturas; Pintura; Orçamentos; Terraplenagem, drenagem, arruamento e pavimentação; fundações superficiais e 
profundas; O concreto de cimento Portland: dosagem e controle tecnológico. 3. Normas ABNT. 4. Noções de desenho 
em meio eletrônico (AUTOCAD). 
 

c) Cargos com Exigência de Ensino Superior Completo 
 
3.01 – Agente Ambiental 
PORTUGUÊS: 10 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e 
colocação e Regência nominal e verbal. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do Ambiente Windows 10 Microsoft Office (Word, Power Point, 
Excel 2010 ou superior, Outlook). Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). 
Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de análise e armazenamento de dados. 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES 
Princípios, Fundamentos, Objetivos e Características da Educação Ambiental. Noções de Direito Administrativo: Da 
Administração Pública (art. 37 Constituição Federal de 1988). Dos Servidores Públicos (arts. 39, 40 e 41 Constituição 
Federal de 1988). EIA/RIMA: Resolução CONAMA nº 001/86. Lei de Educação Ambiental: Lei nº 9.795/99. Lei dos 
Crimes Ambientais: Lei nº 9.605/98. Licenciamento ambiental: Resolução CONAMA n.º 237/97. Noção de 
Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21. Noção de Educação, Sociedade e Meio Ambiente. Política Nacional do 
Meio Ambiente: Leis n° 6.938 /81 e 10.165/00 e Decreto nº 99.274/90. Noções de meio ambiente. Ciclo hidrológico. 
Ciclo do uso da água. A água na transmissão de doenças. Mananciais de água. Captação de água subterrânea e 
superficial. Análise e controle de qualidade da água. Materiais e equipamentos. Tratamento de água. Projeto, 
construção e dimensionamento (adução, reservação e distribuição). Importância do tratamento dos esgotos sanitários. 
Soluções individuais e coletivas de tratamento dos esgotos sanitários. Noções de saúde pública. Noções de 
Tratamento de Resíduos sólidos e reciclagem. Noções de educação sanitária. Ecologia e poluição ambiental. 
Operação e manutenção de Estações de Tratamento de Água e de Estação de Tratamento de Esgoto (ETA/ETE); 
Operação e manutenção de estações de bombeamento. Proteção ambiental. Transformação do ambiente. Controle 
de qualidade ambiental. Qualidade do ar. Poluição. Sistemas de gestão ambiental. Legislação e estruturas do meio 
ambiente. 
 
3.02 – Analista da Procuradoria 
PORTUGUÊS: 10 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e 
colocação e Regência nominal e verbal. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
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Conceitos básicos de software e hardware. Noções do Ambiente Windows 10 Microsoft Office (Word, Power Point, 
Excel 2010 ou superior, Outlook). Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). 
Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de análise e armazenamento de dados. 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES 
DIREITO CONSTITUCIONAL. Constituição. Conceito. Classificação. Aplicabilidade e Interpretação das Normas 
Constitucionais. Poder Constituinte. Conceito, Finalidade, Titularidade e Espécies. Reforma da Constituição. 
Cláusulas Pétreas. Autonomia dos Municípios. Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade. 
Sistemas de Controle de Constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de 
Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Princípios Fundamentais da Constituição 
Brasileira. Organização dos Poderes do Estado. Conceito de Poder: Separação, Independência e Harmonia. Direitos e 
Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuais, Coletivos, Sociais, Políticos e  Nacionalidade. Tutela 
Constitucional das Liberdades: Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Popular, Mandado de 
Injunção e Direito de Petição. Ação Civil Pública. Da tributação e do orçamento. Da Ordem Econômica e Financeira. 
Da Ordem Social. Seguridade Social: Conceito, Objetivos e Financiamento. Previdência Social.  
DIREITO ADMINISTRATIVO. Conceito e fontes do Direito Administrativo. Regime jurídico administrativo. A 
Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador público. Uso e abuso do poder. Organização 
administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características. Centralização e descentralização da atividade 
administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, 
Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de economia mista. Entidades paraestatais. Organizações 
Sociais. Contratos de Gestão. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder 
disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos e requisitos, Atributos, 
Classificação, Motivação, Invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípio, objeto; obrigatoriedade, dispensa, 
inexigibilidade e vedação; modalidades, procedimentos, anulação e revogação; sanções penais; normas gerais de 
licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, 
revisão e rescisão. Serviços Públicos: conceitos: classificação; regulamentação; controle; permissão; concessão e 
autorização. Servidores públicos. Regime estatutário. Direitos, deveres e responsabilidade. Responsabilidade civil do 
Estado. Ação de Indenização. Ação Regressiva. Improbidade administrativa. Controle da Administração Pública: 
Conceito. Tipos e Formas de Controle. Controle Interno e Externo. Controle Prévio, Concomitante e Posterior. 
Controle Parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas. Controle Jurisdicional. Meios de Controle Jurisdicional. 
DIREITO CIVIL E COMERCIAL. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Pessoa natural. Conceito, capacidade, 
domicílio. Nascituro. Direitos da personalidade. Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e 
privado. Associações, sociedades civis e empresárias. Fundações públicas e privadas. Cooperativas. Organização 
Social de Interesse Público. Desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, no direito tributário e no direito 
do consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e administradores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico 
lícito e ato jurídico ilícito. Condições, termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios 
jurídicos. Forma e prova dos negócios jurídicos. Representação. Prescrição e decadência. Bens Conceito, 
classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações: conceito, classificação, 
modalidades. Efeitos, extinção e inadimplemento das obrigações. Transmissão das obrigações. Contratos. 
Disposições gerais. Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos. Distrato. Vícios redibitórios. Evicção. 
Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. Resolução por onerosidade excessiva. 
Espécies de contratos: compra e venda, troca, contrato estima tório, doação, locação, empréstimo, prestação de 
serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição 
de renda, fiança, transação, compromisso. Atos unilaterais. O Município como parte nas modalidades contratuais do 
direito privado. Títulos de crédito. Leis especiais. Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva e subjetiva. 
Indenização. Dano material e dano moral. Preferências e privilégios creditórios. Direito de empresa. Empresário. 
Sociedade: não personificada e personificada. Espécies. Estabelecimento. Falência e concordata. Posse Conceito, 
teorias. Aquisição, efeitos e perda. Propriedade: função social. Aquisição e perda da propriedade imóvel. Privação da 
propriedade e justa indenização. Usucapião: modalidades. Registro imobiliário. Condomínio voluntário e necessário. 
Condomínio Edilício. Propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. Incorporação imobiliária. Direito de vizinhança. 
Uso anormal da propriedade. Passagem forçada. Águas. Limites entre prédios e direito de tapagem. Direito de 
construir. Dano infecto. Direitos reais sobre coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. Direito do 
promitente comprador. Adjudicação compulsória. Direito de família. Regime de bens entre os cônjuges. 
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3.03 – Engenheiro Civil 
PORTUGUÊS: 10 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e 
colocação e Regência nominal e verbal. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do Ambiente Windows 10 Microsoft Office (Word, Power Point, 
Excel 2010 ou superior, Outlook). Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). 
Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de análise e armazenamento de dados. 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 15 QUESTÕES 
Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais. Metais e ligas. 
Materiais e produtos cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes. Polímeros. Madeiras e derivados. Aglomerantes. Pedras 
naturais. Agregados. Argamassas. Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, aplicação, cura e 
controle tecnológico. Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares. Fundações: blocos, sapatas  
isoladas, sapatas “corridas”, tubulões e estacas. Construções em madeira. Construções em aço.  Construções em 
concreto armado: fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do concreto, cura, desmonte de formas. 
Construções em alvenaria. Telhados. Escadas. Esquadrias. Pintura. Quantificações, orçamentos, cronogramas e 
controle. Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações hidráulicas: componentes e materiais das instalações. 
Instalações prediais de água fria, de água quente, proteção e combate a incêndio e estações prediais de recalque. 
Instalações sanitárias: esgoto, ventilação, águas pluviais. Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática 
das Estruturas: sistemas de forças, equilíbrio, graus de liberdade, apoios, estaticidade e estabilidade, cargas, esforços 
simples, vigas engastadas, vigas simplesmente apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com balanços, vigas 
inclinadas, pórticos simples, treliças isostáticas. Resistência dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, 
tensão em um plano oblíquo, deformação linear, deformação linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de 
Hooke. Comportamento elástico e comportamento plástico dos materiais usuais, deformações e tensões em barras 
tracionadas e em barras comprimidas, torção em barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta normal, 
deslocamentos em vigas, flambagem. Elementos de Sistemas Estruturais: Estruturas de Madeira: propriedades das 
madeiras, caracterização das propriedades das madeiras, dimensionamento de elementos comprimidos, 
dimensionamento de elementos tracionados, dimensionamento de vigas, ligações dos elementos estruturais. 
Estruturas de Concreto Armado: propriedades do concreto, aços para concreto, ação conjunta do aço e do concreto, 
aderência, ancoragens, dimensionamento de peças no estado limite último solicitações normais e tangenciais, 
detalhamento de vigas, pilares e lajes. Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos destinados à construção. 
LEGISLAÇÃO:  
Lei Federal Nº 5.194/66- Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá 
outras providências.  
RESOLUÇÃO Nº 473/02 - Institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providências. 
NBR 13531/1995 – Elaboração de projetos de edificações – atividades técnicas. 
NBR 14037/1998 – Manual de operação, uso e manutenção de edificações. 
NBR 5354/1977 – Requisitos para instalações elétricas prediais. 
NBR 5626/1988 – Instalações prediais de água fria. 
NBR 5688/1999 – Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de PVC, tipo DN 
– Requisitos. 
NBR 6118/1984 – Atualizada – Projeto de estruturas de concreto – procedimento. 
NBR 6120/1980 – Cargas para cálculo de estrutura de edificações. 
NBR 6122/1996 – Projeto e execução de fundações. 
NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edificações. 
NBR 10898/1999 – Sistema de Iluminação de Emergência. 
NBR 12693/1993 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio. 
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NBR 12255/1990 – Execução e utilização de passeios públicos. 
NBR 5681/1980 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações. 
NBR 7678/1983 – Segurança em obras. 
 
3.04 – Instrutor de Esportes 
PORTUGUÊS: 10 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e 
colocação e Regência nominal e verbal. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do Ambiente Windows 10 Microsoft Office (Word, Power Point, 
Excel 2010 ou superior, Outlook). Conceitos de internet e intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). 
Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de análise e armazenamento de dados. 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
Confederação Brasileira de Basquetebol. Regras Oficiais do Basquetebol. São Paulo 
Confederação Brasileira de Tênis. Regras Oficiais do Tênis. 
Confederação Brasileira de Tênis de mesa. Regras Oficiais do Tênis de mesa. 
Confederação Brasileira de Futsal. Regras Oficiais de Futsal. Rio de Janeiro. 
Confederação Brasileira de Voleibol. Regras Oficiais do Voleibol. São Paulo. 
Confederação Brasileira de Handebol. Regras Oficiais do Handebol. São Paulo. 
Confederação Brasileira de Xadrez. Regras Oficiais do Xadrez. São Paulo. 
Coletivo de Autores – Metodologia do ensino de Educação Física. 


