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RETIFICADO EM 02/10/2018 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTOES DE CONTEÚDOS 
 
1.01 – CALDEIRISTA  
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 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: 10 QUESTÕES 
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. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO: 05 QUESTÕES 
Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Águas de Lindóia. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS 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;  
 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 o emprego; 
 Funcionamento De Caldeiras;  
 Conhecimento De Equipamentos De Geração De Vapor, Instrumentos Térmicos, Tipos De Caldeiras 

Existentes;  
 Controle De Temperatura;  
 Manutenção De Caldeiras E Do Sistema De Aquecimento, 
 Inspeção, Teste Hidrostático, Cuidados A Serem Adotados,  
 Prevenção De Acidentes; 
 Normas Regulamentadoras.  
 Sugestões De Pesquisa: NR 10 E NR 13. 
 
1.02 – JARDINEIRO   
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica. 
Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Sinais de 
pontuação. Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração 
horário. Sistemas de medidas: comprimento, massa, superfície. Dobro, metade. Questões de raciocínio 
lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO: 05 QUESTÕES 
Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Águas De Lindóia. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS 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;  
 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 o emprego; 
 Noções básicas de conservação e manutenção.  
 Noções básicas de higiene e limpeza.   
 Utilização de materiais e equipamentos de jardinagem guarda armazenagem de materiais e utensílios.  
 Tipos e épocas de plantios para cada estação.  
 Sistemas de podas.  
 Serviços gerais relativos à jardinagem. 
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CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades, como a 
execução prática dos trabalhos inerentes à função, onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência 
do candidato na realização dos trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o 
conhecimento em jardinagem, plantio, mudas, equipamentos e afins. 

Para o emprego Jardineiro serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação: 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. Tarefas: Realizar podas em árvore e plantio de plantas, 
grama e flores, corte de grama e/ou  realizar manutenção em jardim. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes 
pontuações: 

Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme o esquema indicado: 30 pontos 

1. Manipulação de ferramentas para jardinagem 05 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

2. Conhecimento em plantio 05 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

3. Conhecimento em adubação 05 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

4. Conhecimento em poda   05 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

5. Organização e limpeza do local de trabalho 05 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

6. Utilização de equipamentos de EPI e EPC 05 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

2) Tempo na execução da tarefa. Tempo máximo: 20 minutos. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do 
candidato para executar a tarefa. De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação. 

Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa 30 pontos 

Uso de 70% do tempo indicado para a execução da tarefa 20 pontos 

Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 10 pontos 

Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 0 pontos 

Obs.: Caso seja registrado nota “0 (zero) na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução da t arefa. 

 
1.03 – FAXINEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica. 
Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Sinais de 
pontuação. Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração 
horário. Sistemas de medidas: comprimento, massa, superfície. Dobro, metade. Questões de raciocínio 
lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO: 05 QUESTÕES 
Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Águas De Lindóia. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS 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;  
 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 o emprego; 
 Noções básicas de conservação e manutenção, limpeza e higienização;  
 Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda e armazenagem de materiais e utensílios;  
 
3.01 – PROCURADOR JURÍDICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. síntese e resumo. Processos de elaboração, 
coesão textual, síntese e resumo. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das 
classes de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial; Concordância Verbal; Concordância Nominal; 
Regência Verbal; Regência Nominal. 
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 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; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do 
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Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.  
DIREITO CONSTITUCIONAL:  
Constituição: conceito, objeto e elementos. Princípios constitucionais. Controle de constitucionalidade. 
Sistemas. Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Direitos e garantias 
fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. 
Organização do Estado.  Administração Pública. Princípios. Servidores públicos. Poder Legislativo. 
Organização. Processo legislativo. 6. Poder Executivo. Poder Judiciário. Garantias. Vedações. Organização. 
Competência. Princípios da Administração Pública. Princípios da Ordem Econômica; Direito Tributário: 
Código Tributário Nacional; Direito Administrativo: Administração Pública; Poderes Administrativos; Atos 
Administrativos; Contratos Administrativos e Licitação; Serviços Públicos; Servidores Públicos; Domínio 
Público; Intervenção na Propriedade e atuação no Domínio Econômico; Responsabilidade Civil da 
Administração; Controle da Administração; Organização Administrativa Brasileira;  
DIREITO ADMINISTRATIVO:  
Fontes do Direito Administrativo e princípios básicos. Administração Pública (estrutura administrativa, 
conceito e poderes do Estado, entidades políticas e administrativas, espécies de agentes públicos). Atividade 
Administrativa (conceito, natureza e fins, princípios básicos). Organização Administrativa (Administração 
direta e indireta). Ato Administrativo (conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação). Contratos 
Administrativos (contratos, formalização, execução). Serviços Públicos, Servidores Públicos. Bens Públicos. 
Controle da Administração Pública (controle administrativo e judiciário). Responsabilidade Civil da 
Administração.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL:  
Ação declaratória, consignação em pagamento, ação rescisória, adjudicação, agravo retido, agravo de 
instrumento, apelação, alegações finais no procedimento sumaríssimo, extinção processual, arrematação, 
arrolamento, audiência, busca e apreensão, carência de ação, chamamento ao processo, citação, 
competência, cumprimento da sentença, contestação, denunciação da lide, depoimento pessoal, desistência 
da ação, direito disponível e indisponível, embargos: de declaração, de divergência, do devedor, de terceiros 
e infringentes, espólio, execução de título extrajudicial, juiz, impedimentos, incidente de falsidade, fax: prática 
de atos processuais, intimação, julgamento antecipado da lide, jurisdição, litisconsórcio, litispendência, 
medidas cautelares, município: representação em juízo, nulidades, nunciação de obra nova, ônus da prova, 
petição inicial, pedido, penhora, prazos, preliminares, prescrição e decadência, procuradores e procuração, 
protesto judicial, provas, prova testemunhal, reconvenção, recurso especial, recurso extraordinário, recurso 
ordinário, remição de bens, remissão, revelia, segredo de justiça, suspeição, suspensão do processo, 
usufruto, valor da causa. Direito Processual Penal Acusação, alegações finais, alegações do apelante e do 
apelado, apelações, audiência, atos processuais, calúnia: processo e julgamento, citação, competência, 
confissão, conflito de jurisdição, contrafé, defesa, denúncia, depoimento de testemunhas, defesa prévia, 
desistência da ação penal, despacho saneador, exceção da verdade, fiança, instrução criminal, 
interrogatório, intimação, liberdade provisória, medidas de segurança, nulidades, ônus da prova, prazos, 
prescrição, pronúncia, peritos, prisão em flagrante, prisão preventiva, prova, queixa-crime, recurso em 
sentido estrito, recurso extraordinário, réu, revelia, salvo conduto, suspeição, suspensão do processo. 
DIREITO AMBIENTAL:  
Crimes ambientais; Direito Criminal Ambiental e Direito Penal Ambiental; Disposições gerais da Lei 9605/98 
(Sanções penais derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente); Crimes contra a fauna; 
Crimes contra a Flora; Crime de poluição; Crimes contra o Meio Ambiente Artificial (Ordenamento Urbano): 
leis 10.257/01 e 9605/98; Crimes contra o Patrimônio Cultural; Crimes contra a administração ambiental; 
Infrações Administrativas. Princípios Gerais e Sanções. 
DIREITO DO TRABALHO:  
Noções gerais sobre direito do trabalho; conceitos empregador, empregado, trabalhador autônomo, eventual, 
avulso e temporário; Contrato de Trabalho; Regime Celetista; Regime Estatutário; Contrato de Experiência; 
Trabalhador dom Deficiência; Atestado de Saúde Ocupacional; Insalubridade; Periculosidade; Jornada de 
Trabalho; Faltas Justificadas; Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão de Contrato de 
Trabalho; Trabalho da Mulher; Licença Maternidade; Compensação de Horas de Trabalho; Acidente de 
Trabalho; Transferência de Empregado; Assédio Moral; Emprego em comissão; Terceirização na 
Administração Pública; Alteração do contrato de trabalho na Administração Pública; Equiparação salarial de 
empregados públicos e desvio funcional. 
 


