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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES DE CONTEÚDOS 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGO: 1.01– TRABALHADOR BRAÇAL 

PORTUGUÊS: 05 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: 05 QUESTÕES  
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
horário; sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; 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. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Noções de serviços de coleta de lixo, manutenção de limpeza de ruas e estradas; serviços braçais; transportes 
de lixo e entulho; uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, noções básicas de jardinagem, serviços de 
pedreiro, encanador, pintura etc; Prevenção de acidentes no trabalho; Gerenciamento de resíduos sólidos, 
líquidos e pastosos; Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na área.  
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição dos cargos transcritos no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos no cargo. O 
candidato deve mostrar que tem o conhecimento em limpeza, ferramentaria de obras, preparo de massas 
(cimento, cimentcola) limpeza de rede de esgoto. 
 

CARGO: 1.02 - COVEIRO 

PORTUGUÊS: 05 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: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração 
horário; sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; 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. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.  
CONTEÚDO PARA PROVA PRÁTICA  
De acordo com a descrição dos cargos transcritos no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos no cargo. 
Noções de: Como abrir sepulturas; Como realizar sepultamentos; Como cremar corpos, membros e despojos; 
Como confeccionar canteiros; Como exumar cadáveres; Como trasladar corpos e despojos; Como fazer 
conservação de cemitérios; Como conservar máquinas e equipamentos; Como zelar pela segurança de 
cemitérios. 
Exigências para sepultamento no Município de Piedade. Preparação de sepulturas.  
 
 
 


