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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES DE CONTÉÚDOS 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL I COMPLETO 
 

1.01 – AUXILIAR DE CONTROLE DE ESTAÇÕES 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - 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; 
pronomes e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 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; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES 
Legislação:  
Lei N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007- Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;  
Decreto N° 5.440 de 04 de maio de 2005 - Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água 
de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a 
qualidade da água para consumo humano. 
 Portaria do Ministério da Saúde N° 518, de 25 de março de 2004- Estabelece as responsabilidades por parte de quem 
produz a água, a quem cabe o exercício do controle de qualidade da água e das autoridades sanitárias, a quem cabe a 
missão de “vigilância da qualidade da água” para consumo humano 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 25 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 organização e disciplina geral.  Noções de saneamento, controle 
da higiene das habitações, construção, operação e manutenção de sistemas; unidades de tratamento da água, produtos 
químicos utilizados no tratamento da água, preparação de solução e equipamentos de dosagem; medição e controle de 
vazão nas unidades do sistema; Sistemas de esgotamento sanitário: partes constituintes; construção, operação e 
manutenção de sistemas; elevatórias; unidades de tratamento; controle da qualidade de efluentes; medição e controle da 
vazão nas unidades do sistema; disposição final de efluentes; Sistemas de abastecimento de água: partes constituintes; 
fontes de água; doenças relacionadas com a água, qualidade da água e parâmetros de controle da qualidade; sistemas 
elevatórios; construção, operação e manutenção de sistemas; unidades de tratamento da água, produtos químicos 
utilizados no tratamento da água, preparação de solução e equipamentos de dosagem; medição e controle de vazão nas 
unidades do sistema. Segurança no trabalho; Conceitos de segurança do trabalho, EPI – equipamentos de proteção 
individual e EPC – equipamentos de proteção coletiva. Interpretação de desenhos básicos de redes de água e esgoto 
 
1.02 – AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULOS PESADOS (Motorista) 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - 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; 
pronomes e verbos. 
MATEMÁTICA: 05 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; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 30 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. 
Noções de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços básicos de 
manutenção; equipamentos de proteção; Leis e sinais de trânsito; Manual de Formação de Condutores Veicular. Lei 9.503 
de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, 
conservação, descarte e impactos ambientais. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 
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Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.  
 
SEGUNDA FASE: 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 circulação, prática motorista, habilidade e destreza na condução de veículos. 
 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO/ E OU TÉCNICO COMPLETO 
 
2.01 – AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 
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. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de  
internet e  intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 25 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. 
Elaboração de planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços, boletins, formulários e 
relatórios em geral, nas áreas administrativas de pessoal, material, orçamento, organização e métodos e outras áreas; 
Noções de digitação de  documentos diversos, conforme orientação; noções de controle, organização e atualização de 
arquivos administrativos, bibliográficos e de estoque, em ordem preestabelecida; Noções de cálculos e conferências 
numéricas simples; noções de atividades administrativas rotineiras, noções de  tramitação de processos, orçamentos, 
contratos e demais assuntos administrativos rotineiros, Normas técnicas de redação, editais, correspondências oficiais. 
Manual de redação da Presidência da República; Noções de memorando, ofícios, protocolo; Arquivos; Montagem de 
Processos administrativos; Atendimento ao Público. 
 
2.02 – AGENTE 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 
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. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de  
internet e  intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES 
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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 em Rotinas Administrativas. Português Instrumental; Correspondência, Processo da 
Comunicação, Preenchimento de Documentos, Declarações, Atestados, Atas de Conselhos, Procedimentos de Arquivos, 
Organização administrativa, Organograma Setorial e Cronograma de Atividades. Noções de digitação de documentos 
diversos, conforme orientação; noções de controle, organização e atualização de arquivos administrativos, bibliográficos e 
de estoque, em ordem preestabelecida; noções de atividades administrativas rotineiras, noções de  tramitação de 
processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos rotineiros, Normas técnicas de redação, editais, 
correspondências oficiais. Manual de redação da Presidência da República; Noções de memorando, ofícios, protocolo; 
Arquivos; Montagem de Processos administrativos; Atendimento ao Público. 
 
2.03 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
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. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de 
internet e  intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 
LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES 
Lei Federal 6514 de 22 de dezembro de 1977- Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, 
relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências. 
Decreto 46.076 de 31 de agosto de 2001- Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de 
risco para os fins da Lei nº 684, de 30 de setembro de 1975 e estabelece outras providências. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 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. 
Higiene do trabalho; Riscos ambientais; Avaliação e controle de agentes ambientais; Insalubridade; Riscos químicos; 
Gases; Vapores orgânicos e inorgânicos; Aerodispersoides; Poeiras; Fumos metálicos. ; Riscos biológicos; NR-15; Riscos 
físicos; Radiações não ionizantes; Radiações ionizantes; Infrassom; Ultrassom; Pressões anormais; Temperaturas 
extremas; Ruído; Vibração; Iluminação; PPRA; Técnicas de uso de equipamento de medições; Tecnologia e prevenção no 
combate a sinistro; Propriedade físico-química do fogo; O incêndio e suas causas; Classes de incêndio; Métodos de 
extinção; Agentes e aparelhos extintores; Extintores de incêndio. Sistemas de prevenção e combate a incêndios; Brigadas 
de incêndio; Planos de emergência e auxílio mútuo. Análise da NR-23; NR-26; Segurança do trabalho; Acidentes de 
trabalho; Conceito técnico e legal; Causas dos acidentes do trabalho; Análise de acidentes; Custos dos acidentes; Cadastro 
de acidentes; Comunicação e registro de acidentes; Definições de atos e condições ambientais de insegurança; 
Investigação das causas dos acidentes; Estatísticas de acidentes; Equipamento de Proteção Individual (EPI); Equipamento 
de Proteção Coletiva (EPC); Inspeção de segurança; NR-5; NR-4; Medicina do trabalho; Toxicologia; Doenças 
profissionais; Agentes causadores de doenças: Físicos – Biológicos – Químicos; Primeiros Socorros; PCMSO – Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional – NR-7; Ergonomia; Princípios da ergonomia; A aplicabilidade da ergonomia. 
Influência na ergonomia da iluminação, cores, clima etc; Espaços de trabalho; Estudo da NR-17 – ergonomia; Prevenção e 
controle de perdas. Estudo de riscos. Mapeamento de riscos. PPRA. Planos e brigadas de emergência. Análise de riscos. 
Técnicas de análise. Programa de prevenção e controle de perdas em empresas. Controle de acidentes com danos à 
propriedade. Elementos básicos para um programa de segurança. Inspeção de segurança. Sistema de registro de 
acidentes. Investigação de acidentes. Controle de identificação das causas dos acidentes. Controle das causas dos 
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acidentes. Responsabilidade civil e criminal. Controle de perdas e perícias trabalhistas; Estudos das Normas 
Regulamentadoras (NR). Projetos de instalação de segurança. Gestão de segurança e saúde do trabalho na Empresa. BS-
8800 (Norma inglesa de gerenciamento de segurança ocupacional). OHSAS 18.001 (Norma mundial que certifica empresas 
que investem em saúde do trabalhador). Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). Desenvolvimento da CIPA. 
Estrutura. Funcionamento. Resultados. O processo de eleição. Curso Básico para membros da CIPA.  
 

C) CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ENGENHEIRO CIVIL  
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 
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. 
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. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 20 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. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument
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