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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 008/2022 

ANEXO III – CONTEÚDOS PARA PROVAS 
 

 NÍVEL SUPERIOR 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 
 

PORTUGUÊS PARA FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

 

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
estratégias e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  
denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 
acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, metonímia, antítese, eufemismo, 
ironia).    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, emprego   e sentido das classes gramaticais em 
textos; flexões do verbo (tempo, modo, voz); uso e colocação dos   pronomes; processos de   formação de 
palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. 
Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
CONHECIMENTOS PARA FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 
O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Conduta ética 
no exercício da função pública. Princípios da Administração Pública. Lei Orgânica do Município de Fraiburgo. 
Noções de lógica e Matemática Básica. Aspectos históricos, sociais, geográficos e econômicos do Município 
de Fraiburgo.  
 
 
 NÍVEL SUPERIOR 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 
 

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

 
Química Geral e inorgânica. Funções químicas. Estequiometria. Estudo de gases. Físico- Química. Soluções 
e propriedades coligativas. Reações de óxido-redução. Cinética e equilíbrios químicos. Colóides. Química 
orgânica. Reações das funções orgânicas. Polímeros. Química Analítica: Noções dos métodos de análise 
química. Análise gravimétrica. Solubilidade. Análise volumétrica. Cromatografia e espectrofotometria. Noções 
Termodinâmicas: Leis - primeira e segunda. Ciclos termodinâmicos; Operações de separação: extração 
líquido-líquido, filtração, sedimentação. Química aplicada ao tratamento de água. Meio Ambiente: Legislação 
ambiental. Norma de qualidade da água para consumo humano (Portaria MS n.º 07/2017). Classificação das 
águas doces, salobras e salinas do Território Nacional segundo a Resolução CONAMA 357/2005 e suas 
alterações, Resolução nº 463 de 27 de junho de 2007. Sistemas de Abastecimento de Água: importância do 
abastecimento de água. Instruções Normativas da FUNASA. Análises clínicas: hematológicas, citológicas, 
bacteriológicas, micológicas, parasitológicas, imunológicas; Pesquisa e determinação bioquímicas mais 
usuais procedidos em meios biológicos. Técnica de coleta, conservação e transporte de qualquer tipo de 
água e efluente. Técnicas de lavagem e esterilização de frascos para coleta de água e efluentes. 
Identificação, manuseio, e uso correto de soluções, reagentes, aparelhos e vidrarias para determinação de 
análises de águas e efluentes. Tipos de águas reagentes usadas em laboratório, e como obter. Cálculos para 
preparo de soluções. Conhecimento das etapas de uma estação de tratamento de água e estação de 
tratamento de efluentes.  
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 NÍVEL MÉDIO 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 
 

PORTUGUÊS PARA A FUNÇÃO DE OPERADOR DE ETA/ETE 

  

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
estratégias e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  
denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 
acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, metonímia, antítese, eufemismo, 
ironia).    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, emprego   e sentido das classes gramaticais em 
textos; flexões do verbo (tempo, modo, voz); uso e colocação dos   pronomes; processos de   formação de 
palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. 
Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA A FUNÇÃO DE OPERADOR DE ETA/ETE 
 
O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Conduta ética 
no exercício da função pública. Princípios da Administração Pública. Lei Orgânica do Município de Fraiburgo. 
Noções de lógica e Matemática Básica. Aspectos históricos, sociais, geográficos e econômicos do Município 
de Fraiburgo.  
 
 
 NÍVEL MÉDIO 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO TÉCNICO/PROFISSIONAL 
 
 
Uso de produtos químicos, tais como cloro, cal hidratada, sulfato de alumínio, flúor, etc; formas de transporte 
e manuseio dos produtos químicos; Manutenção de ETA/ETE; Equipamentos utilizados em ETAs. Controle 
de vazões: medidores utilizados em ETAs/ETEs; diferentes formas de medição de vazões (vertedores, calha 
parshall, etc). Coleta de amostras; Conhecimento das técnicas de coleta de amostras bem como dos 
equipamentos e produtos utilizados para análise; conhecimento da importância de executar corretamente 
uma coleta de amostra; identificação das unidades de uma ETA/ETE. Monitoramento e operação de ETA: 
tipos possíveis de estações de tratamento de água. Processos físicos, químicos e biológicos em ETA. 
Monitoramento e operação de ETE: tipos possíveis de estações de tratamento de esgotos. Processos físicos, 
químicos e biológicos em ETEs. Legislação que rege a qualidade das águas de Abastecimento Público e do 
Meio Ambiente. Manual de Controle da Qualidade da Água para Técnicos que Trabalham em ETAs. Conceito 
e classificação e recomendação de EPIs. 
 
 
 
 
 
 
 
 NÍVEL FUNDAMENTAL  

OPERADOR DE ETA/ETE 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  
 

PORTUGUÊS  

Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; 
Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido 
e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais. 

 

MATEMÁTICA 

 
Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão; Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas; Raciocínio lógico.  
 
 

 NÍVEL FUNDAMENTAL  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

PROFISSIONAL 
 
 
Conhecimentos gerais em zeladoria. Limpeza de ambientes e equipamentos. Jardinagem. Pequenos reparos 
de hidráulica, elétrica e alvenaria. Materiais de limpeza.  Equipamento de proteção individual. Relação 

interpessoal e ética profissional.  
 
 

1. Materiais de construção. Noções básicas de construção civil. 2. Ferramentaria. 3. Equipamento de 
proteção individual. 4. Sistema métrico linear. 5. Cálculo de área e volume. 6. Sistemas de água e esgoto: 
princípios básicos. 7. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência corretadas operações; 
manutenção e conservação de ferramentas, equipamentos e produtos; 8. Conhecimentos da Função; 
Normas de segurança. 9. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Uso de EPIs 10. 
Relacionamento interpessoal e ética profissional. 11. Organização e Higiene Pessoal. 

 

INSTALADOR HIDRÁULICO 

Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica; Redes 
Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; bombas Hidráulicas; Tipos de tubulação; Tipos 
de conexão; Materiais utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Noções básicas de 
conservação e manutenção. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e armazenagem de 
materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das operações; 
uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, 
utensílios e equipamentos; Noções básicas de segurança no trabalho. Relacionamento humano no trabalho.  
 
 
 
 
 
 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

AGENTE OPERACIONAL 
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MOTORISTA 

 

1. Legislação brasileira de trânsito. 2. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas 
administrativas. 3. Direção defensiva. 4. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de 
veículos automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. 5. 
Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos 
em motores de combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, 
suspensão, freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos pesados para transporte de 
passageiros. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
1. Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retroescavadeira e pá 
carregadeira): precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel, manutenção básica e 
verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento, 
desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e 
direção defensiva. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 2. Conhecimentos sobre 
legislação de trânsito e direção defensiva. 
 


