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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

1.01 -  AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ÁGUA 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 

Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética; vogal e consoante; sílaba e tonicidade - 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; encontro vocálico e consonantal; pronomes e verbos. 

MATEMÁTICA: 10 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; Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICO DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral; 

✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva; 

✓ Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios; 

✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com o emprego; 

✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais; 

✓ Noções básicas de manutenção e reparos em encanamento; 

✓ Caixas d’água: limpeza e desinfecção. Instalações sanitárias; 

✓ 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.  

 

 

2.01 - TÉCNICO EM QUÍMICA  

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 

Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). Acentuação. Pontuação. 
Regência verbal e nominal.  Sintaxe e Análise Sintática (tipos de sujeito, regência, transitividade verbal etc); Crase; 
Conectivos (conjunção e pronomes). Emprego dos porquês. Morfologia: formação de palavras, flexão nominal e 
conjugação verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. Significação das palavras; Classe de palavras.  

MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 

Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de medidas, 
sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. 
Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Raciocínio Lógico-
Matemático. Resolução de situações problema. 

INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 

✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:  
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior); 
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point; 
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada. 
✓ Correio eletrônico (webmail).  
✓ Conceitos básicos de software e hardware.  
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).  
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 

✓ Normas básicas de segurança em laboratórios químicos e microbiológicos;  

✓ Sistema internacional de unidades;  

✓ Conversão de medidas;  

✓ Preparo e diluição de soluções;  

✓ Nomenclatura de compostos químicos (orgânicos e inorgânicos);  

✓ Usos da água;  

✓ Doenças de veiculação hídrica;  

✓ Impurezas encontradas na água;  

✓ Noções de organismos presentes na água;  

✓ Parâmetros de qualidade da água: Físicos, químicos e microbiológicos;  

✓ Poluição das águas e suas fontes de poluição;  

✓ Características das águas residuárias.  
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✓ Coleta de água/efluentes e realização de análises químicas das amostras coletadas. Conservação de amostras. 
Procedimento para coleta de amostra.  

✓ Risco de acidentes de trabalho e operacional;  

✓ Metodologia para coletas rotineiras;  

✓ Tratamento de água para potabilidade:  

✓ Tipos de tratamento;  

✓ Determinação de PH.  

✓ Determinação de resíduos: Resíduos dos Sólidos Totais; Resíduos dos Sólidos Totais Dissolvidos; Resíduos dos 
Sólidos Suspensos Totais; Resíduos dos Sólidos Suspensos Voláteis; Resíduos Sedimentáveis;  

✓ Conhecimento quanto ao Tratamento Físico-Químico e Biológico e principais problemas relacionados.  

✓ Volume/Vazão: metodologia para o cálculo de vazão;  

✓ Equipamentos de Laboratório e suas Aplicações (Vidrarias);  

✓ Reagentes e produtos químicos utilizados nos ensaios laboratoriais e tratamento de Água;  

✓ Parâmetros de Qualidade de água: Portaria de Consolidação nº 05 de 28.09.17 – anexo XX, CONAMA 357/2005 e 
430/11. 


