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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALFABETIZADO 

 

CONTEÚDOS COMUNS  

 

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. 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO 

 
1.01 - FAXINEIRO 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

 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 básicas de conservação e manutenção, limpeza e higienização;  
 Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda e armazenagem de materiais e utensílios. 
 
1.02 - PINTOR DE OBRAS 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 

 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

 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; 
 Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das 

operações a serem executadas;  
 Construção, instalação e separação de peças;  
 Serviços relativos ao preparo e pintura de superfícies externas e internas de edifícios, muros e utensílios, raspagem, 

limpeza, camadas de tinta, para proteção e/ou decoração; 
 Pequenos reparos e preparações necessárias do material a ser aplicado e da superfície a ser pintada, utilizando-se 

de materiais e equipamentos adequados;  
 Técnicas de pintura, Tipos de tintas e bases; Solventes; Desintoxicação. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

CONTEÚDOS COMUNS  

 

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. 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO 

 
1.03 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

 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 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.  

 
1.04 – MOTORISTA 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

 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; 
 Direção de Trânsito e Direção Defensiva. 
 Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina. 
 Operação e direção de veículos.  
 Serviços básicos de manutenção.  
 Leis e sinais de trânsito.  
 Segurança no transporte de crianças.  
 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. Disponível em 

http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf
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1.05 - ENCANADOR DE ÁGUA 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

 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; 

 Instalação predial de água fria e quente.  

 Instalação predial águas pluviais e ventilação.  

 Tipos de tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros.  

 Dimensionamento de redes de água. 

 Caixas d’água: limpeza e desinfecção.  

 Instalações sanitárias. Bombas de recalque.  

 Tipos de poços e bombas d’água: Noções de motor de bombas. Conhecimentos de cálculo de área.  

CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 

De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, a Prova Prática, consistira, 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 materiais e ferramentas. Dimensionamento de redes de 
água e esgoto. Caixas d’água: limpeza e desinfecção. Instalações sanitárias. Reconhecimento de materiais e 
sequência de encanamentos de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando 
ferramental disponibilizado. 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. Tarefa: Montagem de instalação Hidráulica, conforme projeto 
apresentado. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações: 

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

Montagem com apenas 01 erro 25 pontos 

Montagem com 02 erros 20 pontos 

Montagem com 03 erros 15 pontos 

Montagem com  04 erros 10 pontos 

Montagem com  mais de 04 erros 0 pontos 

Serão considerados erros, numa listagem não exaustiva: 1. Número de peças não encaixadas; 2. Montagem incompleta; 3. Sentido incorreto dos 
segmentos; 4. Atribuições que não permitam a funcionalidade do aparato conforme o esquema; 5. Outros erros e/ou imperfeições. 

2) Tempo na execução da tarefa. Tempo máximo: 40 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 25% do tempo indicado para a execução da tarefa 30 pontos 

Uso de 50% 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 sejam registrados mais de quatro erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execu ção da 
tarefa. 

 
1.06 - ENCANADOR DE ESGOTO 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

 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; 

 Instalação predial de esgoto; 

 Tipos de tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros.  
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 Dimensionamento de redes de esgoto.  

 Instalações sanitárias. Tipos de poços e bombas d’água:  

 Conhecimentos de cálculo de área.  

CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 

De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, a Prova Prática, consistira, 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 materiais e ferramentas. Dimensionamento de redes de 
água e esgoto. Caixas d’água: limpeza e desinfecção. Instalações sanitárias. Reconhecimento de materiais e 
sequência de encanamentos de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando 
ferramental disponibilizado. 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. Tarefa: Montagem de instalação de rede de esgoto, conforme 
projeto apresentado. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações: 

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

Montagem com apenas 01 erro 25 pontos 

Montagem com 02 erros 20 pontos 

Montagem com 03 erros 15 pontos 

Montagem com  04 erros 10 pontos 

Montagem com  mais de 04 erros 0 pontos 

Serão considerados erros, numa listagem não exaustiva: 1. Número de peças não encaixadas; 2. Montagem incompleta; 3. Sentido incorreto dos 
segmentos; 4. Atribuições que não permitam a funcionalidade do aparato conforme o esquema; 5. Outros erros e/ou imperfeições. 

2) Tempo na execução da tarefa. Tempo máximo: 40 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 25% do tempo indicado para a execução da tarefa 30 pontos 

Uso de 50% 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 sejam registrados mais de quatro erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execu ção da 
tarefa. 

 
1.07 - OPERADOR DE MÁQUINAS LEVE 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

 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; 
 Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997;  
 Placas e sinais de trânsito;  
 Noções básicas de mecânica diesel;  
 Serviços básicos de manutenção. 
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, a Prova Prática, consistira 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. 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: Livre circulação, execução de 
manobra e reposição da máquina ao local de origem. 
 De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações: 

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos 

UTILIZAÇÃO DE EPI´S E TRAJES ADEQUADOS 

Utilização de equipamentos de segurança e/ ou EPI e trajes adequados 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

LIVRE CIRCULAÇÃO 

Condução da máquina em área plana de forma adequada  5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 
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Condução da máquina em aclive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Condução da máquina em declive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Utilização da aceleração de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Utilização das marchas de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Utilização dos freios de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Respeito ao limite de velocidade e sinalização das vias 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

EXECUÇÃO DAS MANOBRAS / TAREFA 

Execução dos movimentos e manobras de forma correta 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Execução da tarefa solicitada com sucesso 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

RETORNO / BALIZA DO VEÍCULO AO LOCAL DE ORIGEM 

Execução da baliza de forma correta 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Travamento do acessório e desligamento do veículo de forma correta 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Tempo máximo: 15 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. 

 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO e/ ou TÉCNICO 
 

CONTEÚDOS COMUNS  

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 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 

 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. 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO 

 
2.01 – ESCRITURÁRIO 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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 básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
 Processos de comunicação interna;  
 Noções gerais sobre questões de protocolo, arquivo e técnicas de Arquivamento; 
 Recebimento e encaminhamento de correspondência;  
 Classificação das Correspondências; 
 Sigilo profissional;  
 Utilização da copiadora;  
 Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm  
 
2.02 - OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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 Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
 Poluição: água, ar e solo;  
 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;  
 Sistemas de esgotamento sanitário: partes constituintes;  
 Construção, operação e manutenção de sistemas;  
 Unidades de tratamento;  
 Controle da qualidade de efluentes;  
 Medição e controle da vazão nas unidades do sistema; disposição final de efluentes;  
 Conceitos de segurança do trabalho,  
 EPI – equipamentos de proteção individual; 
 EPC – equipamentos de proteção coletiva; 
 Sistemas elétricos;  
 Sistemas de proteção contra incêndio;  
 Interpretação de desenhos básicos de redes de água. 
 LEI FEDERAL N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 

altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm.  

 DECRETO FEDERAL 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. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5440.htm.  

 PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 2.914 DE 2011 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html  

 
2.03 - OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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 básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
 Noções básicas sobre saneamento: sistemas de esgoto e resíduos sólidos.  
 Conhecimento dos produtos utilizados para tratamento de esgoto.  
 Preparo de soluções. Noções de medidas de volume, peso e vazão.  
 Noções a respeito do tratamento de esgoto doméstico.  
 Análises de rotina em estações de tratamento de esgoto.  
 Técnicas de amostragem de esgoto.  
 Características físicas, químicas e biológicas dos esgotos domésticos: sólidos, demanda química de oxigênio 

(DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nutrientes (nitrogênio e fósforo) e coliformes.  
 Importância do tratamento dos esgotos domésticos.  
 Sistemas utilizados no tratamento de esgoto: sumidouro, fossa séptica, lagoas de estabilização.  
 Padrões de lançamento de esgoto em corpos de água (Resolução CONAMA nº 430/2011).  
 Impactos do lançamento de esgoto sem tratamento nos cursos de água. Noções de educação sanitária. Doenças de 

veiculação hídrica. Equipamentos e instrumentos de laboratório de análise de esgotos, reagentes, vidrarias e 
preparo de soluções químicas.  

 Gestão de resíduos sólidos industriais e urbanos: amostragem, acondicionamento, formas de tratamento 
(reciclagem e compostagem) e formas de disposição final de resíduos.  

 Sistemas elevatórios; construção, operação e manutenção de sistemas;  
 Unidades de tratamento;  
 Controle da qualidade de efluentes;  
 Medição e controle da vazão nas unidades do sistema; disposição final de efluentes;  
 Conceitos de segurança do trabalho,  
 EPI – equipamentos de proteção individual; 
 EPC – equipamentos de proteção coletiva; 
 Sistemas elétricos;  
 Sistemas de proteção contra incêndio;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5440.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
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 Interpretação de desenhos básicos de redes de esgoto. 
 LEI FEDERAL N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 

altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm.  

 DECRETO FEDERAL 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. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5440.htm.  

 PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 2.914 DE 2011 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html  
 
2.04 - TÉCNICO EM ANÁLISE DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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 básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
 Uso adequado de materiais e produtos para tratamento da água, efluentes e resíduos industriais, equipamentos 

eletromecânicos e ferramentas próprios da função. 
 Poluição: água, ar e solo;  
 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;  
 Sistemas de esgotamento sanitário: partes constituintes;  
 Construção, operação e manutenção de sistemas;  
 Unidades de tratamento;  
 Controle da qualidade de efluentes;  
 Medição e controle da vazão nas unidades do sistema; disposição final de efluentes;  
 Conceitos de segurança do trabalho,  
 EPI – equipamentos de proteção individual; 
 EPC – equipamentos de proteção coletiva; 
 Sistemas elétricos;  
 Sistemas de proteção contra incêndio;  
 Interpretação de desenhos básicos de redes de água. 
 LEI FEDERAL N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 

altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm.  

 DECRETO FEDERAL 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. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5440.htm.  

 PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 2.914 DE 2011 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html  

 
2.05 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

 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 básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; 
 Fundamentos de computação.  
 Organização e arquitetura de computadores.  
 Componentes de um computador (hardware e software).  
 Sistemas de entrada e saída. Sistemas de numeração e codificação. Aritmética computacional.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5440.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5440.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
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 Microsoft Office (Word, Power Point, Outlook e Excel 2010 ou superior).  
 Princípios de Sistemas Operacionais: Ambientes Windows 7 (seven) ou superior e Linux; 
 Características e Organização Física de Sistemas de Arquivos (NTFS, FAT32, EXT2, EXT3), diretórios e direitos de 

acesso, compartilhamento e segurança, integridade. 
 Backup. Instalação e configuração de antivírus;  
 Princípios de Redes de Comunicação: Meios de transmissão, Topologias de redes de computadores, Arquitetura e 

protocolos de redes de comunicação, Modelo de referência OSI, Arquitetura cliente-servidor, Equipamentos de 
Interconexão, Protocolo TCP/IP; Noções de UML (Linguagem Unificada de Modelagem).  

 Conceitos de programação para ambiente web (HTML básico). Configuração de servidores web. Noções de Banco 
de dados. 

 
2.06 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

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

 Conceitos de segurança do trabalho, EPI – equipamentos de proteção individual e EPC – equipamentos de 
proteção coletiva. 

 Corpo de Bombeiros - quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio; Normas técnicas de edificações 
(ABNT), para locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, sinalização de segurança);  

 Legislação Ambiental estadual e federal;  

 Técnicas de análise de acidentes;  

 Conhecimentos gerais sobre avaliações ambientais e os equipamentos a serem utilizados;  

 Conceitos de gerenciamento de risco;  

 Conceito sobre processos de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente da série ISSO 9002, ISSO 14000, 

 Equipamentos de proteção individual e coletivo;  

 Prevenção e combate a incêndios;  

 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho;  

 Classificação e caracterização dos riscos ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes;  

 Controle e eliminação de riscos.  BRASIL. 

 Legislação que rege a segurança do trabalho e Normas técnicas específicas;  

 PORTARIA nº 3.214;  

 LEI FEDERAL 6.514 de 22 de dezembro de 1977;  
 DECRETO ESTADUAL Nº 56.819, de 10 de Março de 2011; 
 NORMAS REGULAMENTADORAS - NR, relativas à segurança e medicina do trabalho; NRs: 

04,05,06,07,08,09,10,15,16,17,18,21,23,24,26,35; NRR 4 e 5. 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 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 

 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. 
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS  

 
3.01 – QUÍMICO 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES 
 Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de São José do Rio Pardo. 

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

 Conceitos de segurança do trabalho, EPI – equipamentos de proteção individual e EPC – equipamentos de 
proteção coletiva. 

 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.  

 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. 


