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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTOES DE CONTEÚDOS 
 

Cargo com exigência de Técnico em Química e ou Superior em Química ou qualquer Nível Técnico na área 
com registro no CRQ 

 
2.01 – OPERADOR DE TRATAMENTO 
 
PORTUGUÊS: 10 QUESTÕES -  
Leitura, compreensão e interpretação de texto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; linguísticas; 
linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria; Sílaba = separação silábica, classificação das 
palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica; 
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; Ortografia; Pontuação; Frases: tipos de frase; oração; Classes 
de palavras:  Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;   Artigos = 
definidos e indefinidos;   Adjetivos = classificação dos adjetivos;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e 
número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e 
de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
emprego;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios.  Sujeito = tipos de sujeito; Predicado = tipos de 
predicado; Complemento verbal e nominal; Aposto; Vocativo; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e 
verbal: Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras; 
 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação no conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e 
divisores de um número inteiro. Máximo divisor comum (MDC) e Mínimo múltiplo comum (MMC) de um número 
natural. Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples. Introdução à Estatística: Gráficos, média 
aritmética, média aritmética ponderada. Geometria: sólidos geométricos, polígonos e ângulos. Sistemas de medidas 
decimais: medidas de comprimento (perímetro), de superfície, de capacidade, de volume e de massa; medidas de 
tempo. Equações do 1º grau. Sistemas de equações do 1º grau com duas variáveis; Resolução de problemas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO: 20 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. 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; elevatórias; unidades de tratamento; controle da qualidade de efluentes; medição e 
controle da vazão nas unidades do sistema; disposição final de efluentes; Segurança no trabalho; Conceitos de 
segurança do trabalho, EPI – equipamentos de proteção individual e EPC – equipamentos de proteção coletiva 
Sistemas elétricos; Sistemas de proteção contra incêndio;  
Legislação:  
Lei N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007. 
Decreto N° 5.440 de 04 de maio de 2005.  
Portaria do Ministério da Saúde N° 518 de 2004. 
Portaria do Ministério da Saúde N° 2914 de 2011. 
 

  
 


