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RETIFICADO EM 10.09.2021 

 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto 

 

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODOS OS EMPREGOS DESTA ESCOLARIDADE 

 

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 BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

* vide conteúdo por cargo. 

 

 

1.01 - Motorista 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.  

 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.  

 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;  

 Relações Humanas no trabalho;  

 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; 

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

ambientais; 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;  

 Noções de trânsito.  

 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina. 

 Operação e direção de veículos.  

 Serviços básicos de manutenção.  

 Leis e sinais de trânsito.  

 Manual de Formação de Condutores Veicular. 

 LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm  

 RESOLUÇÃO CONTRAN 160 - Anexo II - Leis e sinais de trânsito. 

 

 

1.02 - Operador de Máquina 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 

 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. 

 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; 

 Relações Humanas no trabalho; 

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

 Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção 

Coletiva; 

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

ambientais; 

 Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios; 

 Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997; 

 Placas e sinais de trânsito; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
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 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina; 

 Operação e direção de veículos; 

 Manual de Formação de Condutores Veicular; 

 Serviços básicos de manutenção; 

 Lei Federal nº 9.503 de 23/09/1997 e posteriores modificações, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm 

 Resolução CONTRAN nº 160 – Anexo II – Leis e Sinais de Trânsito.  

 

PROVA PRÁTICA 
A realização da Prova Prática consistirá na 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 o equipamento indicado, para execução de serviços solicitada pelo 

avaliador. Conduzir e manobrar o equipamento (máquina), acionando o motor e manipulando os comandos 

de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar 

mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de 

comando para mover e levantar e/ ou descarregar matérias de acordo com o caso apresentado pelo 

examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado. 

 

A máquina a ser disponibilizada para a operação e realização da Prova Prática será divulgada através de 

Edital a ser publicado oportunamente. 

 

 Critérios de Avaliação: Será disponibilizado por ocasião do chamamento para a realização da 

respectiva Prova Prática, por Edital a ser publicado oportunamente, sendo divulgado em até 05 

(cinco) dias úteis antes da realização das Provas, observando as mesmas condições de divulgação 

do ITEM 7.1.3 do Edital de Abertura das inscrições.  

 Critérios de distribuição de pontos: Os candidatos de Operador de Máquinas habilitados na Prova 

Objetiva serão avaliados na Prova Prática em função de eventuais erros operacionais, demandando 

a contagem de pontuação negativa, isto é, de acordo com as faltas cometidas durante todas as 

etapas do exame: 

. Faltas Eliminatórias: 10 (dez) pontos negativos. 

. Faltas Graves: 04 (quatro) pontos negativos. 

. Faltas Médias: 02 (dois) pontos negativos. 

. Faltas Leves: 01 (um) ponto negativo. 

 Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, 

horário e local estabelecido quando da convocação. 

 

 

b) Empregos com Exigência de Ensino Médio Completo 

 
CONTEÚDOS COMUNS PARA TODOS OS EMPREGOS DESTA ESCOLARIDADE 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 

Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo 

Ortográfico). Acentuação. Pontuação. Regência verbal e nominal.  Sintaxe: crase, regência, 

concordância, pronome. Emprego dos porquês. Morfologia: formação de palavras, flexão 

nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 

Significação das palavras. Bibliografia: Moreno, Claudio. Guia prático do Português correto. 

Vol.1, 2, 3 e 4. Editora L & PM, 2011 

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); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
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 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 BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 
 

 

2.01 - Agente Fiscal - Sanitário 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 

 Noções de serviços administrativos e municipais;  

 Edificações e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisórias, portas e janelas; 

Temperatura, validade e condições dos alimentos;  

 Qualidade higiénico-sanitária dos produtos alimentícios, doenças transmitidas por alimentos, 

estabelecimentos que os comercializam;  

 Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, ventilação, avaliação dos manipuladores – 

vestuário, asseio pessoal, hábitos higiênicos;  

 Fluxo de produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens, 

armazenamento e transporte do produto final;  

 Abastecimento de água potável, destino dos resíduos e controle de pragas;  

 Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos;  

 O ato de fiscalizar: o fiscal sanitário, legislação e ação;  

 Higiene, profilaxia e política sanitária;  

 Lixo: separação, reciclagem, destino e prevenção;  

 Diretrizes e princípios do SUS;  

 Saneamento comunitário;  

 Cargo e normas da ANVISA.  

 Noções de Vigilância Epidemiológica e imunizações;  

 Doenças de Notificação Compulsória. 

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 

 LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. 

 LEI FEDERAL Nº 8.142 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 

e dá outras providências. 

 LEI FEDERAL Nº 9.605/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 LEI FEDERAL Nº 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

 LEI FEDERAL Nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica.  

 DECRETO FEDERAL Nº 6514/08 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providências. 

 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA; 

 REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL. 

 

2.02 – Cuidador Social 
CONHECIMENTOS BÁSICOS E OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES 

 Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.  

 Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;  

 Relações Humanas no trabalho;  

 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 

 Comportamento no ambiente de trabalho;  

 Organização do local de trabalho;  

 Noções básicas de preparação de alimentos;  
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 Coleta e armazenamento e tipos de recipientes;  

 Materiais utilizados na limpeza em geral;  

 Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral;  

 Guarda e conservação de alimentos e medicamentos;  

 Controle de Estoque de Material de Limpeza, de cozinha e de medicamentos;  

 Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; 

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - Artigo nº 5 (dos direitos e deveres individuais e coletivos), Artigo nº 

205 ao nº 214 (da educação);  

 LEI FEDERAL Nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA); 


