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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.01 - SERVENTE/COLETOR DE LIXO 
LINGUA PORTUGUESA:  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. 
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, detergente, desinfetante; prevenção de 
acidentes no trabalho; Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e pastosos; Reciclagem; Noções de 
qualidade e produtividade na área. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e 
impactos ambientais. 
CONTEUDO 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 serviços de coleta de lixo, manutenção de limpeza de ruas 
e estradas de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental 
disponibilizado. 
  

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.02 – MOTORISTA 
LINGUA PORTUGUÊSA:  
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. 
Noções de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços 
básicos de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Segurança no transporte de 
crianças; Manual de Formação de Condutores Veicular. Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos 
ambientais. 
 
1.03 – OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 
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 
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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 operação de máquinas e uso adequado de materiais, procedimentos, equipamentos e 
ferramentas próprias da função.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. Lei Federal 9503/97- Código de Trânsito Brasileiro. 
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 máquinas de porte e reboques, mecânica/eletrônico 
e outros, para execução de serviços solicitada pelo avaliador. Conduzir e manobrar as máquinas RETRO-
ESCADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, 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, mover e levantar ou 
descarregar materiais de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando 
ferramental disponibilizado. 
 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 
 
2.00 – AGENTE DE SANEAMENTO 
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.  
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 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. 
Legislação aplicável ao setor de saneamento: Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 (Marco Regulatório do Setor 
de Saneamento). Conhecimento de instalação e reparos de rede de água e esgoto. Concretagem, 
terraplenagem, escavações/escoramentos, compactação de solos e assentamento de tubulações; 
Conhecimentos de produtos químicos utilizados para tratamento: funções e utilidades. Ex. Cloro, sulfato de 
alumínio, cloreto férrico, ácido fluorsilícico. Vidraçaria de laboratório: pipetas, provetas, Becker, etc. 
Equipamentos de laboratório: peagômetros. Conhecimentos das fases de tratamento de água e esgotos. Tipos 
de tratamento de esgoto para afluentes domésticos. Lagoas de estabilização. Valas de oxidação. Lodo ativado 
com aeração prolongada e filtros biológicos. Conceitos sobre normas de segurança do trabalho e uso de EPI's. 
Ciclo hidrológico. A água na transmissão de doenças. Mananciais de água. Captação de água subterrânea e 
superficial. Padrões de potabilidade - Parâmetros de projeto e dimensionamento (adução, reservação e 
distribuição).Tratamento de água. Importância do tratamento dos esgotos sanitários. Soluções individuais e 
coletivas de tratamento dos esgotos sanitários. Noções de saúde púbica. Sistemas de Abastecimento de Água e 
Sistemas de Esgotamento Sanitário: unidades constituintes, processos de tratamento, especificações técnicas, 
equipamentos, dimensionamento, orçamento, obras e operação. Noções de educação sanitária.  
 
2.01 – AGENTE DE TRÂNSITO 
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.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 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. 
Constituição da República Federativa do Brasil - 1988: 1.1. Título I; 1.2. Título II/Capítulo I; 1.3. Título III/Capítulo 
IV; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Lei Federal n° 9.503, de 23/09/1997 – Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro. – Noções de sinalização de Transito - Lei Orgânica Do Município de Iracemápolis Obs: Fonte 
de pesquisa para Legislação Federal disponível no site: http://www.planalto.gov.br Conhecimentos sobre o 
Município de Iracemápolis: Localização; Área; População; Coordenadas Geográficas; Municípios Limítrofes; 
Atividades Econômicas; Transportes; Vias e Meios de Acesso; principais ruas e avenidas. 
 
2.02 - FISCAL DE POSTURAS 
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.  
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 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. 
Segurança e Ordem Pública. Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de 
serviços. Fundamentos técnicos legais da construção civil. A função do Fiscal de Posturas. Auto de Infração. 
Auto de Apreensão.  Constituição Federal – Artigos 145 a 162. 
 
2.03 – 2.04 - GUARDA MUNICIPAL 
LÍNGUA PORTUGUESA  
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 ESPECÍFICOS 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 sobre o Município de Iracemápolis características do município: dimensões; população; 
Concepção urbanística inicial; As principais ruas e avenidas da cidade: características, sentido e nomes; Os 
acessos e saídas da cidade. 
Constituição da República Federativa Do Brasil – 1988; 
Título I; dos Princípios Fundamentais 
Título II/Capítulo I; Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
Título III/Capítulo IV. Dos Municípios 
Declaração Universal Dos Direitos Humanos; 
Lei Federal N° 8.069, De 13/07/1990 - Estatuto Da Criança E Do Adolescente Eca; - Artigos07º Ao 14º, 15º Ao 
18º, 53º Ao 59º, 70º Ao 73ºe98º Ao 130º; 
Lei Federal N° 10.741, De 1°/10/2003 - Estatuto Do Idoso;Artigo 43º Ao 45º, 59º Ao 63º, 69º Ao 71ºE  93º Ao 
108º; 
Lei Federal Nº 10.826, De 22/12/2003 – Lei Do Desarmamento; 
Lei Federal Nº 11.340, De 07/08/2006 – Lei Maria Da Penha; 
Lei Federal Nº 11.705, De 19/06/2008 – Lei Seca; 
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Lei Federal N° 9.503, De 23/09/1997 – Institui O Código De Trânsito Brasileiro; 
Lei Orgânica Do Município De Iracemápolis; 
Lei Municipal Nº 1.174, De 29 De Junho de 2.000. 
Atualizada até a Emenda à Lei Orgânica n° 18/2011, de 24 de março de 2.011 
Obs.: Fonte de pesquisa para Legislação Federal disponível no site: http://www.planalto.gov.br 
Obs.: Fonte de Pesquisa disponível no site: www.iracemopolis.sp.gov.br 
 
2.05 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
LÍNGUA PORTUGUESA  
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 ESPECÍFICOS 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. 
Ética e cidadania, relações humanas no trabalho; Notícias sobre os temas sócio-econômico, políticos e 
esportivos da atualidade, veiculadas pela imprensa escrita, falada e televisiva; Noções gerais de higiene; 
Prevenção de acidentes; Primeiros socorros; Noções gerais de organização e disciplina geral; Conhecimentos 
básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; Arquitetura de computadores: Conceitos básicos; 
Sistemas de numeração. Organização de memória. Sistemas Operacionais: Conceitos básicos; Sistemas 
operacionais de rede; Instalação e configuração de softwares em ambiente Micro Windows (a partir do Windows 
XP Professional); Distribuições Linux; Instalação e configuração de softwares em ambiente Linux. Banco de 
Dados; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. 
 
2.06  – TREINADOR DE CICLISMO 
LÍNGUA PORTUGUESA  
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 ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO 
Lei nº 8.069, de 13.07.90. Estatuto da criança e do Adolescente: (ECA). 
Decreto nº 6.653, de 18 de novembro de 2008 - Promulga a Convenção Internacional contra o Doping nos 
Esportes, celebrada em Paris, em 19 de outubro de 2005. 
Decreto nº 4.201, de 18 de abril de 2002 - Dispõe sobre o Conselho Nacional do Esporte e dá outras 
providências. 
Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 - Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. 
Lei Federal nº 10.264/2001 – Agnelo Piva; 
Lei Federal nº 11.438/2006 - Lei de Incentivo ao Esporte 
Lei federal n° 9.503, de 23/09/1997 – institui o código de trânsito brasileiro capítulo II / do sistema nacional de 
trânsito art. 21 art. 24 capítulo III / das normas gerais de circulação e  
conduta art. 29, art. 38 , art. 58 , art. 59 capítulo IV / dos pedestres e condutores de veículos não motorizados art. 
68 , art. 105 capítulo XII / do licenciamento  art. 129   
capítulo XV / das infrações, art. 170 , art. 181 art. 192 art. 193 art. 201 art. 214 art.:220 art. 244 art. 247 art. 255 
capítulo xx / disposições finais e transitórias art. 338 anexo I / dos conceitos e definições:  Fatos Históricos, 
Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Iracemápolis; História do ciclismo Modalidades 
de ciclismo; Paraciclismo; cicloturismo; ciclismo de Estrada;  Pista; ciclocross; Mountain bike; ciclo pólo, velo 
Cross; triátlon  
 

D) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
3.01 - ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO URBANO 
LEGISLAÇÃO: 
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NBR 13531/1995 – Elaboração de projetos de edificações – atividades técnicas 
NBR 13532/1995 – Elaboração de projetos de edificações – arquitetura 
NBR 14037/1998 – Manual de operação, uso e manutenção de edificações 
NBR 5354/1977 – Requisitos para instalações elétricas prediais 
NBR 5626/1988 – Instalações prediais de água fria 
NBR 5688/1999 – Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de PVC, tipo 
DN – Requisitos 
NBR 6118/1984 – Atualizada – Projeto de estruturas de concreto – procedimento 
NBR 6120/1980 – Cargas para cálculo de estrutura de edificações 
NBR 6122/1996 – Projeto e execução de fundações 
NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edificações 
NBR 10898/1999 – Sistema de Iluminação de Emergência 
NBR 12693/1993 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio 
NBR 9050/2004 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e 
equipamentos urbanos 
NBR 12255/1990 – Execução e utilização de passeios públicos 
NBR 5681/1980 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações 
NBR 7678/1983 – Segurança em obras 
LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 
Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto das cidades. 
Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana – disponível em www.cidades.gov.br  
Cadernos do Programa Brasil Acessível – volumes 1 à 6 - disponível em www.cidades.gov.br  
 Política nacional de  desenvolvimento urbano. Disponível em Ministério das cidades 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO  
Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais; Metais e ligas; 
Materiais e produtos cerâmicos; Vidros; Tintas e vernizes; Polímeros; Madeiras e derivados; Aglomerantes; 
Pedras naturais;  Agregados; Argamassas; Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, 
aplicação, cura e controle tecnológico. Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares; 
Fundações: blocos, sapatas isoladas, sapatas “corridas”, tubulões e estacas; Construções em madeira; 
Construções em aço;Construções em concreto armado: fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do 
concreto, cura, desmonte de formas; Construções em alvenaria; Telhados; Escadas; Esquadrias; Pintura; 
Quantificações, orçamentos, cronogramas e controle. Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações 
hidráulicas: componentes e materiais das instalações; Instalações prediais de água fria, de água quente, 
proteção e combate a incêndio e estações prediais de recalque; Instalações sanitárias: esgoto, ventilação, águas 
pluviais. Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática das Estruturas: sistemas de forças, 
equilíbrio, graus de liberdade, apoios, estaticidade e estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas, 
vigas simplesmente apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com balanços, vigas inclinadas, pórticos simples, 
treliças isostáticas; Resistência dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão em um plano 
oblíquo, deformação linear, deformação linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke; 
comportamento elástico e comportamento plástico dos materiais usuais, deformações e tensões em barras 
tracionadas e em barras comprimidas, torção em barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta 
normal, deslocamentos em vigas, flambagem.  Elementos de Sistemas Estruturais: Estruturas de Madeira: 
propriedades das madeiras, caracterização das propriedades das madeiras, dimensionamento de elementos 
comprimidos, dimensionamento de elementos tracionados, dimensionamento de vigas, ligações dos elementos 
estruturais; Estruturas de Concreto Armado: propriedades do concreto, aços para concreto, ação conjunta do aço 
e do concreto, aderência, ancoragens, dimensionamento de peças no estado limite último solicitações normais e 
tangenciais, detalhamento de vigas, pilares e lajes; Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos destinados à 
construção. 
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