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RERRATIFICADO EM 29/05/2015 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

1.01 – AUXILIAR DE ENCANADOR 

PORTUGUÊS:  

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: 

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 

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.. 
Instalação predial de esgoto, águas pluviais e ventilação. Tipos de tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros. 

Conhecimento de materiais e ferramentas.Caixas d’água: limpeza e desinfecção. Instalações sanitárias. Bombas de 
recalque. Tipos de poços e bombas d’água: Noções de motor de bombas. Segurança dos equipamentos. 

 

1.02 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PORTUGUÊS:  

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:  

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 

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 serviços de coleta de lixo, manutenção de limpeza de ruas e estradas; serviços braçais; transportes de lixo 

e entulho;conhecimentos de limpeza, Higienização. 
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1.03 – JARDINEIRO 

PORTUGUÊS:  

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:  

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 

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 práticos e teóricos na preparação de terra e canteiros. Noções básicas de conservação e manutenção. 

Noções básicas de higiene e limpeza. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda armazenagem de 

materiais e utensílios. Preparação de covas e canteiros, tipos e épocas de plantios para cada estação. 

 

1.04 – OFICIAL DE MANUTENÇÃO (AREA PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO OU PINTOR) 

PORTUGUÊS:  

Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. 

Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de 
pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 

MATEMÁTICA:  
Números inteiros: operações e propriedades. 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. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de 

situações problema. 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO 

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. Conhecimentos relativos aostipos de 

tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros. Conhecimento de materiais e ferramentas. Dimensionamento de 
redes de água e esgoto, conhecimentos básicos de serralheria, Carpintaria, marcenaria, pintura, alvenaria e elétrica. 

 
PROVA PRÁTICA - De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a 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 pintura de parede, reconhecimento de matérias e técnicas de pintura. 

Cconhecimento em limpeza, ferramentaria de obras, preparo de massas (cimento e cimentcola). 
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1.05 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

PORTUGUÊS:  

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:  

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 

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 básicas de operação de máquinas e uso adequado de materiais, procedimentos, equipamentos e ferramentas 

próprias da função. Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997; Placas e sinais de trânsito; Noções básicas de mecânica 

diesel; Serviços básicos de manutenção; EPI - Equipamentos de proteção Individual; Noções Básicas de Proteção e 
Conservação ao Meio ambiente. 

CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 

De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a 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 Máquina Patrolmecânica/eletrônica, para execução de serviços solicitada pelo 
avaliador. Conduzir e manobrar a 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, plainar, nivelar, rastelar materiais 

de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado. 

 

1.06 – PEDREIRO 

PORTUGUÊS:  

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:  

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 

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.Conhecimento e interpretação de plantas, 
esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das operações a serem executadas; Construção, instalação 

e separação de peças; Máquinas, Equipamentos e Utensílios; Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e 
complementares. Limpeza e escavação do terreno. Locação de obras. Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames. 

Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa 

fina, preparação de massas, concreto armado. Noções de armaduras para concreto. Acabamentos. Confecções de caixas 
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de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro de arrimo. Fiscalização e 
verificação de qualidade dos materiais. Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil. 

Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade. Colocação de telhas e de fibro-cimento. Noções de 

qualidade e produtividade na área. 

 
PROVA PRÁTICA - De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a 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 alvenaria, obras, cálculos organização e atividades (alicerces, 

estrutura, acabamento) e matérias correlacionados a área. 

 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

1.07 – ENCANADOR 

PORTUGUÊS:  

Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. 

Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de 
pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 

MATEMÁTICA:  
Números inteiros: operações e propriedades. 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. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações problema. 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO 

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.Instalação predial de água fria e quente. 

Instalação predial de esgoto, águas pluviais e ventilação. Tipos de tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros. 
Conhecimento de materiais e ferramentas. Dimensionamento de redes de água e esgoto. 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. Segurança dos equipamentos. 

CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 

De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a 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. 

 

1.08 – MOTORISTA 

PORTUGUÊS:  

Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação. 

Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de 
pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 

MATEMÁTICA:  
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Números inteiros: operações e propriedades. 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. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de 

situações problema. 

CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO 

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 trânsito; noções básicas de 

mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos de grande porte (caminhões, caminhonetes) e motocicletas; 

serviços básicos de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Manual de Formação de Condutores 
Veicular. Resolução CONTRAN 160 - Anexo II - leis e sinais de trânsito; Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro. 

CONTEUDO PROVA PRÁTICA 

De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a 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 caminhões, caminhonetes e motocicletas, para execução de serviços solicitada pelo 

avaliador. Conduzir e manobrar o veículo, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para 
posicioná-lo conforme as necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de movimentação dos 

implementos do veículo (caçambas), de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando 

ferramental disponibilizado. Manipular motocicletas em circuito determinado pelo avaliador e conforme suas orientações. 

1.09 – SERVENTE 

PORTUGUÊS:  

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:  

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 

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 De Higienização Interna, separação e coleta de lixo, materiais e utensílios de limpeza, serviços de copa e 
cozinha. 

 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OUTÉCNICO 

 

2.00 – AGENTE FISCAL I 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 
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vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 

MATEMÁTICA 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet 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 

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 básicas de grandezas de vazão, 
pressão e nível, volume, tensão elétrica, corrente elétrica. Noções de distribuição de água. Noções de equipamentos 

hidráulicos (bombas centrífugas, válvulas, registros e reservatórios). Análise e interpretação de gráficos de tendência. 
Processos de medição de vazão. Autos de infração e fiscalização. Características dos instrumentos de medição. Leitura de 

hidrômetros. Conhecimento de ferramentas manuais e equipamentos utilizados na atividade. Características básicas das 

organizações formais; tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de estruturação; processo 
organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, organização e controle; administradores, habilidades, 

papéis, função, motivação, liderança, comunicação e desempenho. 

 

2.01 – ANALISTA ADMINISTRATIVO 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet 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 

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. Fundamentos da administração: 
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Características básicas das organizações formais; tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de 
estruturação; processo organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, organização e controle; 

administradores, habilidades, papéis, função, motivação, liderança, comunicação e desempenho; princípios e sistemas de 

administração federal; estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. administração financeira e orçamentária, 
orçamento público; princípios orçamentários e licitações. 

 

2.02 – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 

PORTUGUÊS:  

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:  

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 

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.Equipamentos eletrônicos aplicados à topografia. Conceitos fundamentais de topografia. Definições de rumo, azimute 

eângulo interno. Uso da bússola. Levantamentos expeditos. Medidas de distâncias e ângulos. Método do 
caminhamentoperimétrico. Planilha de cálculo analítico: planimetria. Métodos auxiliares. Erros e tolerâncias. Desenho de 

plantas. Métodos de nivelamentos: geométrico, barométrico, trigonométrico. Planilha de cálculo analítico: altimetria. 
Princípios gerais da taqueometria. Desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura; 

detalhes; cotagem; esquadrias(tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); coberturas 
(tipos, elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). 

 

2.03 – MECÂNICO GERAL 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet 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 



   SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
 SAAE - DE INDAIATUBA/SP 

Concurso Público de Provas Nº 01/2015 
 

Concurso Público de Provas nº 01/2015                                                                                                SAAE -INDAIATUBA/SP - IBC - Página 8 
 

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 MECÂNICA: motores: diesel, 
aspirado e turbinado; suspensão; cambio e embreagem; freios: cabeçotes: diesel, gasolina e álcool; mecânica e hidráulica; 

conhecimento em ferramentas mecânicas, hidráulica e de precisão. Lubrificação. Montagem e desmontagem de motores, 
caixa e diferencial. Solda. 

 

2.04 – OPERADOR DE CAPTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA I 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet 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 

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. Uso adequado de materiais e produtos para 

tratamento da água, efluentes e equipamentos eletromecânicos e ferramentas próprias da função.Análises Físico-Químicas 
e Bacteriológicas; Parâmetros Físicos Parâmetros Químicos; Parâmetros Bacteriológicos;Captação e Adução de Água 

Bruta;Tratamento de Água Conceitos Básicos; Água para Consumo Humano – Parâmetros Tratamento Convencional da 

Água; Química para o Tratamento da Água; Distribuição de Água; Medição de Água; Instalação Predial de Água. 

 

2.05 – OPERADOR DE CAPTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE I 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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, 
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volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático.  

INFORMÁTICA 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 
deinternet 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 

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. Uso adequado de materiais e produtos para 
tratamento de esgoto, efluentes e resíduos industriais. Características dos Esgotos; Tratamento do Esgoto; Níveis do 

Tratamento de Esgotos; Sistemas de Tratamento de Esgoto; Controle do Tratamento de Esgoto; Análises Físico-Químicas e 
Bacteriológicas 

 

2.06 – TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet 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 

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. Qualidade; Princípios de gestão;  

Norma NBR ISO 9001; Ferramentas, filosofias e metodologias da Qualidade; Custos da não qualidade; Administração 
Organizacional; Planejamento e estratégia. Monitoramento da Eficácia do Processo por meio de Controle Estatístico do 

Processo; Monitoramento da Eficácia do Processo por meio de pré-controle: Gráfico do Farol; Monitoramento do 

desempenho do produto por meio de inspeção; Diagnósticos de ações de melhoria; mecanismos para detectar falhas.  
Estudo de viabilidade do plano de melhoria; Plano de ação e monitoramento. Curva de desempenho de dispositivo de 

medição; Dispositivo de medição por atributo; Procedimentos de proteção e acondicionamento de equipamentos;  
Tipos de registros dos sistemas de medição. 
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2.07 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet 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 

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.Controle tecnológico – materiais e serviços: 
argamassas, materiais constituintes do concreto armado, concreto, materiais cerâmicos, solos e alvenarias.Estruturas de 

concreto: formas, escoramento, armaduras, concretagem e cura.Fundações superficiais e profundas: tipos, sondagem, 
execução e controle.Terraplenagem: movimentação de terra, drenagem, arruamento e pavimentação. Serviços 

topográficos. Execução e controle. Edificações: materiais de construção, alvenarias, revestimentos, telhado, pintura, 
impermeabilização, instalações prediais (hidráulicas, sanitárias e elétricas) e serviços complementares.Leitura e 

interpretação de projetos arquitetônico, estrutural, de instalações prediais e de obras complementares.Noções de desenho 

digital (AUTOCAD). 

 

2.08 – TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet e  intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e 

organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO 

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.Levantamentos topográficos planialtimétricos. 

Levantamento expedito. Cartografia, bússola e carta. Princípios gerais dataqueometria. Medição eletrônica de ângulos e 
distâncias e uso do GPS. Mapas topográficos. Plantas planialtimétricas. Equipamentos utilizados em um levantamento 

topográfico. Levantamentos taqueométricos (curvas de nível). Equipamentos eletrônicos aplicados à topografia. Conceitos 
fundamentais de topografia. Definições de rumo, azimute eângulo interno. Uso da bússola. Levantamentos expeditos. 

Medidas de distâncias e ângulos. Método do caminhamentoperimétrico. Planilha de cálculo analítico: planimetria. Métodos 

auxiliares. Erros e tolerâncias. Desenho de plantas. Métodos de nivelamentos: geométrico, barométrico, trigonométrico. 
Planilha de cálculo analítico: altimetria. Princípiosgerais da taqueometria. Traçado de curvas de nível. Noções sobre a 

utilização de instrumentos baseados emtecnologia de posicionamento global por satélites-GPS. Medição Padronização do 
desenho e normas técnicas vigentes– tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas em desenho 

técnico. Escalas; projetoarquitetônico – convenções gráficas, (representação de materiais, elementos produtivos, 

equipamentos, mobiliário). Desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura; detalhes; 
cotagem; esquadrias(tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); coberturas (tipos, 

elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). Desenho de projeto de reforma - convenções. Projeto e 
execução deinstalações prediais - instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, 

arcondicionado.Estruturas - desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). 

Vocabulário técnico - significado dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Topografia. 
Desenho em AUTOCAD: menus, comandos, aplicações eletrônica de distância e ângulos. 

 

2.09 – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM ELETROELETRÔNICA 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 
deinternet 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 

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. Condutores e semicondutores, diodos, 

capacitadores, transitores, amplificadores, potencia e eletricidade. 
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2.10 – TÉCNICO DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos 

deinternet 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 

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 MECÂNICA: motores: diesel, 
aspirado e turbinado; suspensão; cambio e embreagem; freios: cabeçotes: diesel, gasolina e álcool; mecânica e hidráulica; 

conhecimento em ferramentas mecânicas, hidráulica e de precisão. Lubrificação. Montagem e desmontagem de motores, 
caixa e diferencial. Solda. 

 

2.11 – TELEFONISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA  

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 

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 

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 

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 
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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.Características adequadas ao profissional de 

atendimento ao público: eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados, 

controles; normas de atendimento ao público; processos de comunicação; noções gerais sobre questões de protocolo; 
Recebimento e encaminhamento de correspondência; Operação com PABX: conhecimento de equipamento comum da 

mesa operadora: características técnicas de funcionamento; 

 

 

 

 

 


