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NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
1. Administração e Organização administrativa: Funções de Planejamento, Organização, Direção e Controle e suas
características, funções e inter-relações. Planejamento estratégico: etapas e elementos. Estruturas organizacionais:
tipos, natureza, finalidades. Ambiente nas organizações, mudança, inovação, cultura organizacional, motivação e
liderança. 2. Evolução da administração pública no Brasil e modelos teóricos: patrimonialista, burocrático e gerencial.
Reformas administrativas, modernização e a nova gestão pública: Governabilidade, governança e accountability.
Qualidade na Administração Pública. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada.
Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais. Controle da Administração Pública. Ética no
exercício da função pública. 3. Conceitos sobre administração pública e suas relações com legislação, jurisdição,
governo e constituição. Princípios do Direito Administrativo. Poderes da Administração Pública e sua tipologia.
Estrutura fundamental da administração pública no Brasil: Conhecimentos sobre desconcentração, descentralização,
hierarquia, delegação de competências e avocação. Órgãos e agentes públicos, entidades políticas e administrativas,
administração direta e indireta, entes com situação peculiar. Atos administrativos: conceitos e requisitos, atributos,
classificação, espécies, defeitos e modalidades de desfazimento. Processo administrativo: finalidades, princípios,
tipologia e fases. 4. Licitações e Contratos (conforme a publicação “Licitações e Contratos”, TCU, 4ª Ed. disponível em
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/licitacoes-e-contratos-4-edicao.htm): Licitações: conceito de noções gerais,
princípios, responsáveis, comissão de licitação; Modalidades e suas características, cotação eletrônica, estimativa de
valor da contratação, escolha da modalidade, fracionamento de despesa; Tipos e fases da licitação; Contratação direta,
licitação dispensada e dispensável. Contratos: conceitos, noções gerais, tipos, formalização, elaboração e clausulas
necessárias, condições de pagam ento, reajustes de preços e repactuações, prazos contratuais, recebimento e
atestação, rescisão contratual, responsabilidades das partes, direitos, sanções, execução e acompanhamento, roteiro
prático. 5. Marco regulatório das organizações da sociedade civil, conforme a legislação em vigor - Lei nº 13.019, de 31
de Julho de 2014 e Lei nº 13.204, de 2015. 6. Administração Municipal de Barra Mansa, segundo sua Lei Orgânica:
composição, membros e funções dos Poderes Legislativo e Executivo. Relações Câmara e Prefeitura. Controle e
fiscalização da Administração Municipal. Competências, responsabilidades, vedações, licenças e substituição do
Prefeito. Bens e tributos municipais, leis orçamentárias. 7. Indicadores para o monitoram ento e avaliação de políticas
públicas: conceitos, propriedades e elementos; aspectos a serem considerados em sua formulação e seleção;
classificação e focos, de acordo com políticas, planos e programas. Conforme a publicação “Indicadores - Orientações
básicas aplicadas à gestão pública” do. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2012. Disponível em
http://www.gespublica.gov.br/autores/secretaria-de-planejamento-e-investimentos-estrat%C3%A9gicosmp
Gerenciamento de projetos: definições, conceitos e processos: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e
controle e encerramento. Glossário de termos. Conforme a publicação “Suporte à gestão de projetos” do MPU, 2012,
disponível
em
http://www.mpf.mp.br/o-mpf/sobre-o-mpf/gestao-estrategica-e-modernizacao-dompf/sobre/publicacoes/pdf/cartilha_gestao_projetos_100_web.pdf
ANALISTA DE SISTEMAS
1. Arquitetura de Computadores e Microinformática. Conceitos. Modalidades de processam ento. Sistemas de
numeração. Hardware: conceitos, características, componentes e funções, dispositivos de entrada e saída de dados,
memórias, dispositivos de armazenamento, dispositivos ópticos, impressoras, mídias, barramentos, conectores,
equipamentos. Componentes e arquiteturas de sistemas computacionais (hardware e software); Componentes e
arquiteturas de processadores. Ambientes de Alta Disponibilidade. RAID. Storage DAS X NAS X SAN. Computação em
Nuvem X Computação em Grid. 2. Software e Sistemas Operacionais. Conceitos básicos. Software básico X
software integrado X software aplicativo X Software livre. Conceitos e características dos sistemas operacionais.
Gerenciamento de processos e fluxos de execução; Gerenciamento de memória: alocação, paginação, segmentação e
memória virtual. Instalação, configuração, manutenção e otimização de servidores de Banco de Dados. Virtualização
de sistemas. Ambientes Windows 7/8/8.1/10 BR X Linux: conceitos e características, pastas e diretórios, ícones,
atalhos de teclado, comandos, uso dos recursos. MSOffice 2010/2013/2016 BR X LibreOffice 6.2.2.2: conceitos,
características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. 3. Redes de Computadores e Web. Conceitos.
Comutação. Topologias. Meios de transmissão. Modelo OSI/ISO. Padrões. Wireless. Equipamentos. Tecnologias
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Metro Ethernet e ATM. Protocolos. Frame Relay. SNA. MPLS. Interligação de
Redes. Arquitetura TCP/IP. Máscara de Rede. CIDR. Redes Locais – Arquiteturas e topologias: conceitos e modelo
OSI; Infraestrutura: Conceitos básicos de cabeam ento estruturado; Tipos (UTP e STP) e categorias (5e, 6, 6a, 7 e 8) de
cabo de par trançado; Conceitos Básicos dos Protocolos: IPv4 X IPv6, TCP, UDP; Roteadores; Comutadores
(switches); Concentradores (hubs); Conceitos básicos de protocolos de roteamento; Qualidade de serviço (QoS).
AMBIENTE MICROSOFT CLIENTE E SERVIDOR: Instalação, configuração e administração; Utilitários e comandos
padrão; Administração de contas de usuários, grupos, permissões de acesso e compartilhamentos; Sistema de arquivo
NTFS; Gerenciamento de processos; Configuração de serviços Internet IIS (HTTP e FTP), DNS, DHCP e DFS;
Instalação, configuração e administração de serviços de diretório (Active Directory); Gerenciamento remoto.
AMBIENTE LINUX: Instalação, configuração e administração; Utilitários e comandos padrão; Administração de contas
de usuários, grupos e permissões de acesso; Sistemas de arquivos; Gerenciamento de volumes lógicos de arquivos
(LVM); Gerenciamento de processos; Configuração de serviços de rede: HTTP, DNS, SSH, SMTP, NIS, NFS e LDAP;
Gerenciamento remoto. Segurança de Equipam entos, de Redes e na Internet. Segurança física X Segurança lógica.
Confidencialidade, disponibilidade e integridade; Controle de acesso – Autenticação, autorização e auditoria. Backup.
Firewall e proxies. Criptografia. VPN. Certificação Digital: PKI/ICP, Criptografia, Classificação de Informações. Normas
ISO. Normas ABNT. Serviços IP: SSH, DNS, DHCP, SMTP, IMAP, LDAP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, NAT, NTP e
Fundamentos de IPSec. Internet X Intranet X Extranet. Conceitos. Características. Browsers. Noções sobre sistemas
distribuídos. 4. Algoritmos e Linguagens de Programação. Conceitos. Estruturas de controle. Pseudocódigos e
fluxogramas. Procedimentos e Funções. Linguagens de Programação. Java X JavaScript. PHP. 5. Projeto, Análise e
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Desenvolvimento de Sistemas. Conceitos básicos. Metodologias. Orientação a Objetos. Ferramentas e Diagramas.
Noções sobre Interface Homem-Máquina e Auditoria de Sistemas. 6. Bancos de Dados. Fundamentos, características,
modelagem e modelos, componentes e funcionalidades. SQL. MySQL X SQL Server. 7. Gestão e Tecnologia da
Informação. Conceitos. Sistema da Inform ação. Business Inteligence (BI). Governança em TI. PMI/PMBok, Cobit, ITIL.
ERP. Gestão de TI. Gerência de Projetos.
ASSISTENTE SOCIAL
1. Questão social, relações de trabalho e reestruturação produtiva. 2. Estado, políticas sociais e direitos sociais.
3. Serviço Social e suas dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas. 4. Atribuições privativas
e competências profissionais do/a Assistente Social. 5. Legislação e Resoluções sobre o trabalho da/o Assistente
Social. 6. Legislação social (com ênfase na assistência social, na saúde e na previdência social). 7. Projeto éticopolítico e ética Profissional.
BIÓLOGO
1. Biologia: Zoologia. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Entomologia. Invertebrados. Vertebrados.
Botânica. Classificação e características principais dos grupos vegetais. Algas e Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e
Angiospermas. Ecologia Vegetal. Parasitologia. Protozoários. Helmintos. Principais Zoonoses. Medidas Profiláticas em
Saúde Pública. Ecologia. Componentes abióticos e bióticos. Habitat e Nicho Ecológico. Relações intraespecíficas e
interespecíficas. Ecossistemas aquáticos e terrestres. Ciclos Biogeoquímicos. Biomas. 2. Resíduos sólidos: Tipos de
Resíduos. Classificação dos Resíduos. Resíduos Infectantes. Resíduos Químicos. Resíduos Radioativos. Resíduos
Comuns. Resíduos Perfurocortantes. Descarte de Resíduos. 3. Poluição, Impactos Ambientais e Legislação Ambiental:
Órgãos Governamentais do Meio Ambiente. Instruções normativas e resoluções. Leis Ambientais. Poluição do Ar,
Águas, e Solos. Impactos Ambientais. Medidas Mitigadoras. Medidas Compensatórias.Termos de Ajuste de Conduta
(TACS). Unidades de Conservação. 4. Indicadores Socioeconômicos. Diagnóstico Social e Econômico. Tratamento e
Distribuição de Água. Tratamento de Esgoto. Higiene e Segurança do Trabalho. Equipamentos de Proteção individual e
Coletiva. Educação Ambiental.
CONTADOR
1. Administração Financeira e Orçamento: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público:
conceito, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Tipos de
Orçamento. Orçamento-Programa: conceito, finalidade e objetivos. Instrumentos de Planejamento Governam ental:
Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Receita Pública: Conceito,
Classificações, Receita Orçamentária e Extraorçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Receita. Divida
Ativa. Despesa Pública: Conceito e classificações. Despesa Orçamentária e Extraorçam entária. Classificação
Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício
Anteriores. Dívida Pública. 2. Lei de Responsabilidade Fiscal: Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública;
Transferências Legais e Voluntárias; Dívida e Endividam ento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de
Dotações; Gestão Patrimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução
Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. 3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Sistema Contábil,
Subsistemas de Contas: Orçamentário, Patrimonial, Custos e Compensado. Variações Patrimoniais. Escrituração dos
principais fatos da administração pública: arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de
dívida ativa, realização das despesas correntes e de capital, restos a pagar, operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária, inscrição de dívida ativa tributária e não tributária, incorporação de bens por doações recebidas,
reconhecimento da valorização de bens, baixa por cancelamento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos,
diminuição de dívidas por baixa da taxa cambial, registro da depreciação acumulada de bens móveis e imóveis, registro
da correção monetária cambial, restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças recebidas e devolvidas e
consignações em folha de pagamento e lançamentos de encerramento do exercício financeiro. Procedimentos
contábeis orçamentários (PCO): reconhecimento da receita e da despesa orçamentária, procedimentos contábeis
referentes à receita e à despesa orçamentária, Controle da execução da despesa orçamentária, restos a pagar,
despesas de exercícios anteriores, suprimentos de fundos. Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP). Ativos e
Passivos, Mensuração de Ativos e Passivos, Estoques, VPA pagas antecipadamente e adiantamentos, Ativo
Imobilizado, Ativos Intangíveis, Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão,
Receitas de Transação sem Contraprestação, Receita de Transação com contraprestação, Obrigações a pagar,
Provisões e Passivos Contingentes. Procedimentos Contábeis Específicos (PCE): FUNDEB, Concessão de Serviços
Públicos, Operações de Créditos, RPPS, Dívida Ativa, Precatórios em Regim e Especial, Consórcios Públicos. Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): conceito e estrutura. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor
Público (de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – (MCASP da STN): Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos
Fluxos de Caixa: conceitos, estrutura, análise e técnica de elaboração. Bens Públicos: conceito, classificações e
inventário. NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBC T SP. Instruções
de Procedim entos Contábeis (IPC).
ENGENHEIRO CIVIL
1. Etapas preliminares e obras infraestrutura: aspectos legais; estudo do terreno; sondagens; topografia; demarcação
da obra; fundações diretas; fundações indiretas. Obras de superestrutura: formas; armaduras; tecnologia do concreto;
concreto; alvenaria. Instalações prediais: Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria: sistemas de
alimentação predial e distribuição de água fria; dimensionam ento do sistema de alimentação; dimensionam ento da
estação elevatória; dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. Instalações prediais de esgoto sanitário:
partes constituintes e funcionamento das instalações prediais de esgoto sanitários; dimensionam ento das canalizações
de esgoto e ventilação. Instalações Prediais de esgotos pluviais: dimensionamento das instalações prediais de esgotos
pluviais. Instalações hidráulico-prediais contra incêndio: sistemas de proteção contra incêndio por extintores manuais.
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Instalações elétricas: Alimentação predial. PC; Quadros corta-circuitos; Tubulações; condutores; dimensionamento;
pontos de utilização; dimensionamento. Instalações de gás: medidores. PI; reguladores de pressão; tubulação,
dimensionamento; pontos de utilização; aquecimento e exaustão. Instalações de telefone: quadros de distribuição;
tubulação interna e rede interna; cabeamento. Rede Lógica: quadros de distribuição; tubulação interna e rede interna;
cabeamento. Esquadrias: madeira; metálica; PVC. Serviços de acabamento: revestimento; pavimentação. Coberturas e
tratamento: impermeabilização; telhados – madeiramento e telhas. Louças e metais. Equipamentos eletromecânicos.
Vidros: lisos; temperados. Pavim entação: projetos de vias urbanas; obras de arte; pavimentação; ensaios tecnológicos.
2. Arquitetura e Urbanismo: Infraestrutura Urbana: Obras de Arte; Paisagismo; Sinalização e Controle de Tráfego
Urbano.
ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE
1. Meio Ambiente – Preservação Ambiental e Controle da Poluição. 1.1. Ecologia e ecossistemas brasileiros. 1.2.
Conceito de poluição ambiental. 1.3. A importância da água, do solo e do ar como componentes dos ecossistem as na
natureza. 1.4. Transporte e dispersão de poluentes; princípios dos tratam entos de resíduos gasosos, líquidos e sólidos:
mecanismos físicos, químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração. 1.5. Processos de controle da poluição. 1.6.
Monitoramento ambiental de solo, água e ar. 1.7. Remediação de áreas degradadas. 1.8. Gestão integrada de meio
ambiente, saúde e segurança industrial. 2. Legislação Brasileira: 2.1. Constituição Federal. 2.2.1 Título II – Dos Direitos
e Garantias Fundamentais. 2.2.2 Título III – Da Organização do Estado. 2.2.3 Título VIII – Da Ordem Social (Capítulo
VI Do Meio Ambiente). 2.2. Legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal). 2.3. Constituição Estadual. 2.4. Lei
Federal n.º 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente; Lei Federal nº 9.605/98 - Lei de Crim es Ambientais; Lei
Federal nº 9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos. 2.5. Resoluções CONAMA. 2.6. Portarias Ministério da
Saúde (Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 e Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017 ); 2.7.
Código Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012). 2.8. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal Nº 9.795 de
1999) e Decreto Federal Nº 4.281 de 2002; 2.9. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal Nº 9.985
de 2000). 2.10. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010) 2.11 Leis Estaduais - Política
Estadual de Recursos Hídricos. 2.12. Marco regulatório do saneam ento e suas regulamentações (Lei nº 11.445, de 05
de Janeiro de 2007). 3. Licenciam ento Ambiental. 3.1. Instrumentos de controle e licenciamento. 3.2. Sistema de
Licenciamento Ambiental. 4. Gestão Administrativa e Ambiental. 4.1. Planejam ento, controle, fiscalização e execução
de obras; orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico/financeiro. 4.2.
Acompanhamento e aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais. 4.3. Sistemas de
Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental. 4.4. Certificação ISO 14.000. 4.5 Instruções Normativas da FUNASA.
5. Resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente e do INEA.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Eletricidade Básica e Eletromagnetismo. Circuitos Elétricos – CC e CA (monofásico e trifásico). Medidas Elétricas e
Instrumento de Medidas. Máquinas Elétricas – Transformador e Motor. Simbologia e Diagram as Elétricos – unifilar,
trifilar, multifilar, comando e controle. Potência e Energia Elétrica. Acionamentos Elétricos - comando e controle de
motores. Aterramento de Sistemas e Instalações Elétricas. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.
Instalações Elétricas de Baixa e Média Tensão. Proteção de Sistemas e Motores Elétricos. Correção do Fator de
Potência. Subestação Transformadora. Materiais e Ferramentas Utilizadas em Serviços de Eletricidade. Componentes
e Equipamentos Utilizados em Instalações Elétricas. Interpretação e Análise de Projetos Elétricos.
ENGENHEIRO QUÍMICO
Conhecimentos gerais relacionados à qualidade ambiental e monitoramento da qualidade ambiental (classes de águas,
padrões de qualidade do ar, avaliação de impacto ambiental); Otimização de processos visando minimização de
resíduos e aproveitamento máximo de energia; Risco industrial/ambiental; Processo de licenciamento ambiental;
Processo de certificação ambiental (ISSO 14000); Efluentes líquidos oriundos de processos industriais, sanitários e de
mineração: Caracterização geral de efluentes. Padrões de emissão. Processos convencionais de tratamento de
efluentes. Processos de tratamento de efluentes com ênfase em minimização e reciclagem; Emissões gasosas:
Geração e caracterização de emissões gasosas. Limites máximos de emissão. Processos de controle e tratamento de
emissões. Processos de minimização de emissões; Resíduos Sólidos: Caracterização geral de resíduos.
Caracterização da periculosidade (classes de resíduos, ensaios de lixiviação). Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Industriais. Processos de tratamento e disposição final de resíduos. Minimização de resíduos. Incineração de resíduos.
Processos de Reciclagem.
ENGENHEIRO SANITARISTA
1. A importância da água, do solo e do ar com o componentes dos ecossistemas na natureza. 1.2. Transporte e
dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos gasosos, líquidos e sólidos: mecanismos físicos,
químicos e biológicos; fenôm eno de autodepuração. 1.3. Processos de controle da poluição. 1.4. Monitoram ent o
ambiental de solo, água e ar. 1.5. Remediação de áreas degradadas. 1.6 Gestão integrada de meio ambiente, saúde e
segurança industrial. 2. Legislação Brasileira: 2.1. Constituição Federal. 2.2.1 Título II – Dos Direitos e Garantias
Fundamentais. 2.2.2 Título III – Da Organização do Estado. 2.2.3 Título VIII – Da Ordem Social (Capítulo VI Do Meio
Ambiente). 2.2. Legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal). 2.3. Constituição Estadual. 2.4. Lei Federal n.º
6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal nº.
9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos. 2.5. Resoluções CONAMA. 2.6. Portarias Ministério da Saúde (Nº
2.914, de 12 de dezembro de 2011 e Portaria de Consolidação No. 5, de 28 de setembro de 2017); 2.7. Código
Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012). 2.8. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal Nº 9.795 de 1999) e
Decreto Federal Nº 4.281 de 2002; 2.9 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal Nº 9.985 de 2000).
2.10. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010) 2.11 Leis Estaduais - Política Estadual de
Recursos Hídricos. 2.12. Marco regulatório do saneamento e suas regulamentações (Lei nº 11.445, de 05 de Janeiro
de 2007). 3. Licenciamento Ambiental. 3.1. Instrumentos de controle e licenciamento. 3.2. Sistema de Licenciam ento
Ambiental. 4. Gestão Administrativa e Ambiental. 4.1. Planejamento, controle, fiscalização e execução de obras;
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orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico/financeiro. 4.2. Acompanhamento e
aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais. 4.3. Sistemas de Gestão Ambiental e
Auditoria Ambiental. 4.4. Certificação ISO 14.000. 4.5 Instruções Normativas da FUNASA.
RELAÇÕES PÚBLICAS
1. Teoria da Comunicação. 2. Principais escolas e pensadores. 3. Comunicação visual. 4. Fluxo de públicos internos e
externos. 5. Imagem institucional. 6. Assessoria de imprensa. 7. Release, press-kit e organização de entrevistas
coletivas. 8. Notas oficiais. 9. Clipping. 10. Marketing institucional. 11. Pesquisa de opinião e mercado. 12. Pesquisas
qualitativas e quantitativas. 13. Amostras. 14. Questionário. 15. Grupos de discussão. 16. Grupos Focais. 17.
Responsabilidade social, consum o sustentável e relações com as comunidades. 18. Planejamento de comunicação
organizacional. 19. Fases do planejamento. 20. Campanhas culturais, inclusão social e preservação da memória. 21.
Internet e Intranet. 22. Redes sociais. 23. Produtos audiovisuais. 24. Cerimonial e protocolo. 25. Correspondências
institucionais (convites, representações e cumprimentos). 26. Organização de eventos. 27. Código de ética e legislação
em relações públicas.
Legislação Municipal/ SAAE para todos os cargos de Nível Superior
Competências e autonomia municipal. Princípios. Os Poderes municipais. Legislativo e Executivo. As atribuições da
Câmara Municipal. Composição, estrutura e funcionamento. Processo e técnica legislativa. O Poder Executivo e suas
atribuições. A organização da Prefeitura. Órgãos da sua estrutura. Políticas municipais. Política urbana. Política do
meio ambiente. Política econômica. Servidores públicos. Regime jurídico. Direitos e deveres. Provimento dos cargos
públicos. Posse e exercício. Processo disciplinar. Administração indireta – entidades e legislação. Sistema tributário
municipal. Normas gerais. Administração tributária municipal. A prestação de serviços públicos. Prestação direta e
indireta. Licitação e contrato administrativo. Atos municipais. Processo administrativo.
Legislação:
Lei nº 1.783/83 – Estatuto dos Servidores e atualizações.
Lei nº 3.275/2002 – Estrutura do SAAE e atualizações.
Lei nº 3.276/2002 – Cria o Sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Barra Mansa e atualizações.
Lei nº 3.406/2003 – Quadro de Pessoal e atualizações.
Lei Complementar nº 57/2009 – Código Tributário Municipal e atualizações.
Lei Orgânica do Município de Barra Mansa e atualizações.
Regulamento Interno do SAAE – Deliberação nº 1.068/71 e atualizações.
Português para todos os cargos de Nível Superior
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos
semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes;
metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos m orfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências
verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase. 5. Sistem a gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso
dos sinais de pontuação.

NÍVEL MÉDIO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS
AGENTE ADMINISTRATIVO
1. Informações básicas sobre o Município conforme o IBGE e os sites da Prefeitura e da Câmara Municipal de Barra
Mansa: dados históricos, localização, distritos, limites municipais, população, principais atividades econômicas.
2. Administração Municipal, conforme o Manual do Prefeito (IBAM, 2013, disponível no site do IBAM): Conceitos sobre
autonomia e competências do Município, poderes executivo e legislativo, seus membros e formas de atuação. Prefeito
Municipal: funções, competências, responsabilidades, poder de policia e atos afins. Câmara Municipal: funções,
competências, organização, mesa diretora, plenário, comissões, sessões. Gestão dos serviços municipais:
características, critérios para a organização, modalidades - administração direta e indireta, desestatização. Gestão
tributária e patrimonial. Licitações e contratos, convênios e consórcios. Controle da Administração Municipal: tipos e
formas; prestações de contas. 3. Organização Municipal de Barra Mansa conforme a sua Lei Orgânica: Posse,
substituição, vedações e responsabilidades do Prefeito. Auxiliares diretos. Prestação de informações e fornecimento de
certidões e outros atos ao público. Processo legislativo, leis de iniciativa exclusiva do Prefeito. Legislação local sobre a
organização dos serviços municipais e dos órgãos e entidades de administração direta e indireta. 4. Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Barra Mansa - SAAE. Data de criação, configuração jurídica, organização administrativa,
competências e atribuições conforme a legislação em vigor. Informações sobre serviços realizados, de acordo com o
site do SAAE: qualidade e padrão da água, manutenção das ETAs, serviços itinerantes e outros afins. Glossário de
termos de saneamento, disponível no site do IBAM. Rotinas administrativas dos serviços de saneamento, conform e
Manual
da
FUNASA,
capítulos
I
a
4,
exceto
anexos,
disponível
em
https://funasamy.sharepoint.com/personal/imprensa_funasa_gov_br/Documents/Biblioteca_Eletronica/Engenharia_de_Saude_Public
a/mnl_rot_adm_serv_mun_san.pdf
5. Gestão de documentos e arquivos, segundo o Manual de Gestão de Documentos do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, disponível no site do IBAM: Terminologia e glossário. Conceitos sobre gestão de documentos e funções
arquivísticas (identificação, classificação e avaliação). Plano de classificação de documentos: conceito, organização,
métodos, objetivos e aplicação. Tabela de temporalidade: objetivos, conceitos básicos sobre eliminação, transferência
e recolhimento de documentos e respectivos procedimentos. Controle de acesso e grau de sigilo de documentos,
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conforme sua classificação; prazos de restrição de acesso e sua vigência; competências e critérios para a
determinação do grau de sigilo. Conservação de documentos - manuseio, acondicionamento e área de guarda.
Conceitos e definições sobre atividades de protocolo. Processos e procedimentos processuais e legais de atos
administrativos, de acordo com o Manual de Gestão de Protocolo do Estado do Rio de Janeiro, disponível no site do
IBAM, e seu glossário de termos. Conceitos básicos sobre tramitação, recepção, distribuição, expedição, formação e
andamento de processos: capa; autuação, instrução, abertura e encerramento de volumes, anexação, juntada,
apensação e desapensação, desentranhamento, desmembramento, encerramento, reabertura.
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Circuitos elétricos: circuitos elétricos de corrente contínua; circuitos elétricos de corrente alternada em regim e
permanente; circuitos elétricos trifásicos equilibrados; medição de potência em circuitos de corrente alternada; medição
de energia elétrica. Máquinas elétricas: circuitos magnéticos; transformadores; máquinas de indução trifásicas.
Acionamentos elétricos: diagramas funcionais e de força; dimensionamentos. Instalações elétricas: luminotécnica;
dimensionamento de alimentadores determinação de carga instalada e demandada; dimensionamento de proteção em
instalações elétricas. Eletrônica analógica: circuitos de corrente contínua com diodos; retificadores monofásicos não
controlados; transistores bipolares; tiristores; retificadores trifásicos não controlados; retificadores trifásicos controlados.
Tecnologia mecânica dos materiais: Metalurgia à fundição, Aço e ferro fundido e análise de gráfico tensão x
deformação, Efeitos dos tratamentos térmicos e termoquímicos nos processos fabris, Diagrama de equilíbrio FeC
(Ferro-Carbono). Desenho Técnico: representação e cotagem de peças; desenho em projeções, perspectivas.
Resistência dos materiais: Equilíbrio de forças e m omentos; Esforço de tração e compressão; Transmissões por
correias polias e engrenagens, Dimensionam entos de eixos. Cálculos de polias. Máquinas mecânicas: Conceitos
fundamentais aplicados à metrologia; Leitura e utilização do paquímetro e micrômetro; Análise e cálculo de parâmetros
em sistem as pneumo-hidráulicos; Princípios fundamentais da Termodinâmica; Princípios fundamentais da combustão e
dos combustíveis; Sistemas pneumáticos de potência e movimento. Usinagem: Geometria da ferramenta; Materiais
para ferramentas; Processos de usinagem geometria definida; Planejamento de processos de usinagem. Soldagem:
Processos utilizados para a soldagem; Tipo de processo a ser utilizado; Características dos materiais a ser utilizado.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Meio Ambiente; Preservação Ambiental; Controle da Poluição; Biologia Ambiental; fenômenos atmosféricos; Erosão;
conservação dos solos; Processos de produção industrial (químicas, metalúrgicas, mecânicas e etc.); Ecologia e
ecossistemas brasileiros; Conceito de poluição ambiental; A importância da água, do solo e do ar como componentes
dos ecossistemas na natureza; Transporte e dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos gasosos,
líquidos e sólidos: mecanismos físicos, químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração; Processos de controle da
poluição; Monitoramento ambiental de solo, água e ar; Remediação de áreas degradadas; Noções de educação
ambiental; Gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança industrial; Legislação ambiental (Federal, Estadual
e Municipal); Constituição Federal; Constituição Estadual; Lei Federal n.º 6.938/81 - Política Nacional de Meio
Ambiente; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal no. 9433/97 - Política Nacional de Recursos
Hídricos; Lei Federal nº.11.445/2007 - Política Nacional de Saneam ento Básico; Lei Federal nº.12.305/2010 - Política
Nacional de Resíduos Sólidos; Resoluções CONAMA (EIA/RIMA, Licenciamento Ambiental, Resíduos, Classificação de
Águas, Controle de Poluição Hídrica, Controle de Poluição Atmosférica); Lei Federal nº.12.651/2012, que instituiu o
Novo Código Florestal Brasileiro; Leis Estaduais - Política Estadual de Recursos Hídricos; Licenciam ento ambiental de
empreendim entos industriais; Sistema de Licenciamento Ambiental; Noções de hidrologia; ciclo hidrológico; bacias
hidrográficas; águas superficiais; águas subterrâneas; Avaliação de planos de gestão de bacias hidrográficas; manejo
de bacias hidrográficas; Classificação das Águas; Sistemas de Abastecimento de Água; Consumo de água; partes
constituintes dos sistemas de abastecimento de água; critérios gerais de dimensionamento; Adução de água; adutoras
em condutos livres e forçados; órgãos acessórios; bombas e estações elevatórias; Tratamento de água; características
físicas, químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; principais processos de tratamento; estações de
tratamento de água; Reservatórios de distribuição de água; importância; Redes de distribuição de água; Sistem as de
Coleta e Tratam ento de Efluentes Líquidos; Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratam ento dos
efluentes; Redes coletoras de esgotos sanitários e industriais; classificação; partes constituintes; dimensionamento;
Tratamento de efluentes líquidos; processos de tratamento; lodos ativados; lagoas de estabilização; reatores
anaeróbios; valos de oxidação; filtração biológica; Autodepuração de cursos d’água; carga orgânica; demanda
bioquímica de oxigênio; redução da concentração bacteriana; Sistemas de Tratamento de Óleo; Gestão dos Resíduos
Sólidos; Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos domésticos e industriais; Características físicas,
químicas e biológicas dos resíduos sólidos; Acondicionamento, coleta, transporte e destinação final adequado;
Disposição final dos resíduos; aterro sanitário; classificação dos aterros para resíduos sólidos de origem doméstica e
industrial; Coleta seletiva e reciclagem; Gestão Administrativa e Ambiental; Planejamento, controle, fiscalização e
execução de obras; orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico-financeiro;
Acompanhamento e aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais; Sistemas de Gestão
Ambiental e Auditoria Ambiental; Certificação ISO 14 000.
TÉCNICO EM QUÍMICA
Sistema métrico; Sistema internacional de unidades; Conversão de medidas; Preparo e diluição de soluções;
Nom enclatura de compostos químicos (orgânicos e inorgânicos); Usos da água; Doenças de veiculação hídrica;
Impurezas encontradas na água; Noções de organism os presentes na água; Parâmetros de qualidade da água:
Físicos, químicos e microbiológicos; Poluição das águas: Fontes de poluição; Características das águas residuárias.
Coleta de água/efluentes e realização de análises químicas das amostras coletadas. Conservação de am ostras.
Procedimento para coleta de amostra. risco de acidentes de trabalho e operacional; Metodologia para coletas
rotineiras; Tratamento de água para potabilidade: Tipos de tratam ento; Determinação de PH. Determinação de
resíduos: Resíduos dos Sólidos Totais; Resíduos dos Sólidos Totais Dissolvidos; Resíduos dos Sólidos Suspensos
Totais; Resíduos dos Sólidos Suspensos Voláteis; Resíduos Sedimentáveis; Conhecimento quanto ao Tratamento
Físico-Químico e Biológico e principais problemas relacionados. Volume/Vazão: m etodologia para o cálculo de vazão;
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Equipamentos de Laboratório e suas Aplicações (Vidrarias); reagentes e produtos químicos utilizados nos ensaios
laboratoriais e tratamento de Água; Parâmetros de Qualidade de água. Portaria de Consolidação nº 05 de 28.09.17 –
anexo XX, CONAMA 357/2005 e 430/11.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Prevenção dos riscos ambientais: conceitos, definições e classificação dos riscos. Parâmetros e índices utilizados nas
avaliações dos riscos. Instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais. Medidas preventivas e de
controle dos agentes de riscos ambientais. E.P.I.´s e E.P.C.´s. PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais NR 9 e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR 7. Efeitos dos agentes de riscos
ambientais no organismo. Sistemas de prevenção e combate a incêndios: teoria do fogo, equipamentos fixos e móveis
de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga. Sistemas e equipamentos de alarme. Detecção e
proteção contra o incêndio. Acidente de trabalho: conceitos, causas e consequências. Investigação e análise do
acidente de trabalho. Estatísticas dos acidentes de trabalho. Doenças profissionais e doenças do trabalho. Normas
Regulamentadoras: Ênfase nas NR´S nº 4 a 10, 12, 15 a 18, 20, 23 a 27 e legislação complementar. Atividades
educativas de segurança do trabalho: CIPA. Combate a incêndios. Normas de segurança. Ética do exercício
profissional. Relações humanas no trabalho.

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES
Instalações Provisórias, topografia, fundações, estruturas, instalações prediais, alvenarias, esquadrias, instalações
prediais revestimento, pavimentação, coberturas, telhados – madeiram ento e telhas, posicionam ento de equipam entos
eletromecânicos, com suas áreas de utilização, equipamentos urbanos. Noções básicas de comandos do program a
Autocad 2005 e 2008.

Português para todos os cargos de Nível Médio e Curso Técnico de Nível Médio
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos:
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia.
3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos
enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de
acentuação; uso dos sinais de pontuação.

Legislação Municipal para todos os cargos de Curso Técnico de Nível Médio
Os Poderes municipais. As atribuições da Câmara Municipal. Composição e estrutura da Câmara Municipal. Processo
e técnica legislativa. As atribuições do Poder Executivo. Responsabilidade. Composição e estrutura do Poder
Executivo. Políticas municipais. Política urbana. Política do m eio ambiente. Política econômica. Servidores públicos.
Regime jurídico. Direitos e proibições. Provimento dos cargos públicos. Posse e exercício. Processo disciplinar.
Administração indireta – entidades e legislação. Atos municipais. Processo administrativo. A prestação de serviços
públicos. Prestação direta e indireta. Licitação e contrato administrativo. Sistema tributário municipal.
Legislação:
Lei nº 1.783/83 – Estatuto dos Servidores e atualizações.
Lei nº 3.275/2002 – Estrutura do SAAE e atualizações.
Lei nº 3.276/2002 – Cria o Sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Barra Mansa e atualizações.
Lei nº 3.406/2003 – Quadro de Pessoal e atualizações.
Lei Complementar nº 57/2009 – Código Tributário Municipal e atualizações.
Lei Orgânica do Município de Barra Mansa e atualizações.
Regulamento Interno do SAAE – Deliberação nº 1.068/71 e atualizações.

Noções de Informática, somente para o cargo de Agente Administrativo
1. Microinformática. Conceitos. Características. Modalidades de processamento Online, Offline, batch, real time, time
sharing. Operação de microcomputadores. Hardware: conceitos, identificação dos componentes e funções, siglas,
tipos, características, conexões PS/2, USB e RJ45, equipamentos, mídias. Memória. Equipamentos e dispositivos de
armazenamento, de entrada e de saída de dados. 2. Software: conceitos, software básico e aplicativo. Sistemas
operacionais. Conceitos. Características. Ambientes Windows XP/7/8/10 BR e UBUNTU Linux: conceitos,
características, Área de Trabalho, significado e uso das teclas, ícones, atalhos de teclado, gerenciador de pastas e
arquivos, interface gráfica, formatos de arquivos, utilização de recursos. 3. MSOffice 2010/2013/2016 BR (Word, Excel,
Powerpoint) X LibreOffice versão 6.2.2.2 (Writer, Calc, Impress) - conceitos, características, ícones, atalhos de teclado,
uso do software e emprego dos recursos.
4. Internet e Web. Conceitos, características, sites de pesquisa, browsers
Internet Explorer 11 BR, Firefox Mozilla v66.0.3 ou superior, Google Chrome. Correio Eletrônico. WebMail. Mozilla
Thunderbird, MSOffice Outlook 2010/2013/2016 BR. Computação em Nuvem. Redes Sociais: Facebook, Linkedin,
Twitter, Orkut, MySpace, Badoo. Fundam entos de Redes de Computadores; Tecnologias. Topologias. Conectores.
Meios de Transmissão. Equipamentos. 5. Segurança. Conceitos, características, proteção de equipam entos, de
sistemas, em redes e na internet. Vírus. Backup.
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NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS
AGENTE DE SANEAMENTO
1. Serviços de manilheiro, encanador e pedreiro: 1.1. Instalação e execução de tubulações, bem como serviços de
manilheiro, auxiliar no transporte, preparo da base, assentamento, rejunte e reaterro compactado. 1.2. Hidrômetros Instalação, manutenção e substituição. 1.3. Redes e ramais – execução e acompanhamento. 1.4. Materiais de
Construção Civil. Ferram entas Manuais e Elétricas - noções básicas de uso. 2. Estação de Tratamento.
2.1. Manutenções, reparos, instalações e acompanham ento. 2.2. Descartes de materiais diversos. 2.3. Instalação de
medidores. 3. Bombas e Painéis. 3.1. Manutenção preventiva e corretiva. 3.2. Revisões em painéis 3.3. Inspeção em
aparelhos e equipam entos. 4. Segurança do Trabalho. 4.1. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções
básicas de uso. 4.2. Conservação do ambiente de trabalho. 5. Outras atividades afins.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
1. Manutenção em geral de prédios públicos. 2. Noções básicas (Elétrica. Hidráulica. Alvenaria. Revestimentos.
Pintura. Ferragens e fechaduras. Louças e metais) 3. Manutenção externa preferencialmente (Ruas. Praças. Jardins.
Canteiros. Ferramental básico). 4. Equipamentos de segurança (Equipamentos de proteção individual e coletiva.
Cuidados e precauções com ferramentas manuais e elétricas). 5. Prevenção contra incêndio e pânico (Noções
básicas). 6. Serviços de apoio como colaborador junto aos profissionais relacionados. 7. Descartes de materiais
diversos. 8. Outras atividades afins. 9. Segurança do Trabalho. 10. Equipam entos de proteção individual e coletiva.
Noções básicas de uso.10.1. Conservação do ambiente de trabalho.
ELETRICISTA DE AUTOS
Eletricidade; Grandezas elétricas; Lei de ohm; Corrente contínua e alternada; Circuitos em série e paralelo; Potência
elétrica. Símbolos para Identificação dos Instrumentos e Controle do Painel;
Principais Números de Ligações do Sistema Elétrico Automotivo; Condutores (isolantes e semicondutores);
Utilização de instrumentos de medição elétrica (amperímetro, multímetro e voltímetro); Sistemas de Cargas e Partidas
(bateria, alternador e motor de partida); Sistema de ignição; Circuitos elétricos de iluminação e sinalização, lavador,
limpador de vidro e desembaçador; Magnetismo e eletromagnetismo; Instalação, reparação de sistemas elétricos em
automóveis, motocicletas, caminhões e maquinas; Interpretação dos diagramas elétricos; Instalações e funcionam entos
dos acessórios (vidro elétrico, travas elétricas, alarmes, break-light, sensor de estacionamento, GPS); Bitolas de fios e
respectivas capacidades; Acidentes de Trabalho, EPI.
OPERADOR DE ETA e ETE
Uso de produtos químicos, tais com o 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 form as de medição de vazões (vertedores, calha parshall, etc). Colet a
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. Portaria 2.914 - MS - CONAMA 357, que
regem 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. Portaria de
consolidação 05/2017 do MS.
OPERADOR DE ELEVATÓRIA
Conhecimento e uso adequado de equipamentos e materiais utilizados em eletricidade. Conhecimentos sobre
equipamentos de proteção individual – EPIs. Normas Regulamentadoras: NR 7; NR 10; NR 33; NR 35. Lei de Ohm.
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica – circuitos elétricos e painéis de comando. Materiais
e instrumentos utilizados na atividade. Equipamentos e materiais elétricos: conhecimento e finalidades. Leitura de
desenhos e esquemas de circuitos elétricos. Quadros gerais e de distribuição. Chaves. Proteção. Resistência de Terra.
Aterramento. Para-Raios. Montagem de Andaimes. Conhecimento específico na área e uso adequado de
equipamentos e materiais de uso em manutenção mecânica. Sistemas de Lubrificação; Tipos de Lubrificantes;
Sistemas de Medição: medição com instrumentos de medição – escala de aço, goniôm etro e paquímetro; Soldagem –
tipos de soldas e equipamentos de soldagem – oxigás e eletrodo revestido; preparação de peças para soldagem.
Conhecimentos básicos de elementos de máquinas: Mancais de rolamento; Acoplam entos, molas, elementos de
fixação. Leitura e interpretação de desenho mecânico: desenhos de vistas; perspectivas e cortes; desenho de
conjuntos. Manutenção de máquinas e equipamentos: Características dos materiais de uso em mecânica; Noções de
usinagem em metais: ajustagem manual, furação e torneamento; Ferram entas e equipamentos utilizados em
manutenção mecânica; Manutenção em bombas e motores elétricos – m ontagem e desmontagem. Montagem e
desmontagem de tubulações. Noções de Hidráulica Industrial e Pneumática. Portaria de consolidação 05/2017 do MS.
OPERADOR DE GEOFONE
1. Serviço de encanador: 1.1 Instalação e execução de tubulações, derivações, conexões e pontos críticos. 1.2.
Hidrômetros - Instalação, manutenção e substituição. 1.3 Redes e ramais – execução e acompanhamento. 2. Estação
de Tratam ento. 2.1. Manutenções, reparos, instalações e acompanhamento. 2.2. Descartes de materiais diversos. 2.3.
Instalação de medidores. 3. ABNT. 3.1. Normas para água fria, água quente e esgoto sanitário. 3.2. Noções de projetos
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hidráulicos e interpretação de projetos. 3.3. Interpretação de projetos. Inspeção com aparelhos e equipamentos
detectores de vazamentos. 4. Segurança do Trabalho. 4.1. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções
básicas de uso. 4.2. Conservação do ambiente de trabalho. 5. Outras atividades afins.
MECÂNICO DE AUTOS
Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de defeitos em motores de ciclos Otto e Diesel de veículos
pesados. Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de defeitos em sistemas de transmissões mecânicas e
hidráulicas (automáticas) de veículos pesados. Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de defeitos de
implementos e sistemas hidráulicos e pneumáticos de veículos pesados. Técnicas de funcionamento, manutenção e
correção de defeitos de veículos pesados Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de defeitos em sistemas
de freios, direção e suspensão de veículos pesados. Técnicas de funcionam ento, manutenção e correção de defeitos
em sistem as elétricos de veículos pesados Técnicas de manutenção e correção de defeitos em peças de carrocerias e
carenagens de chapas de aço e alumínio. Técnicas de elaboração de peças mecânicas de veículos pesados.
MOTORISTA
1. Legislação brasileira de trânsito. 2. Conhecimentos sobre funcionamento, pequenos reparos e manutenção
preventiva dos seguintes sistemas e componentes de veículos automotores: motores veiculares de combustão interna
ciclos Otto (álcool e gasolina) e diesel e sistemas de suspensão, freios, direção, transmissão e elétrico. 3. Conceitos,
métodos e técnicas de prevenção de acidentes de trânsito e direção defensiva.
Português para todos os cargos de Nível Fundamental Completo
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos (verbais e não verbais); características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos. 2. Aspectos morfológicos e semânticos das palavras: sentido e emprego
dos vocábulos; tempos e modos do verbo; linguagem figurada; reconhecimento das classes gramaticais; mecanismos
de flexão dos nomes e dos verbos. 3. Processos de constituição dos enunciados: coordenação e subordinação;
concordâncias verbal e nominal. 4. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.
Matemática para todos os cargos de Nível Fundamental Completo
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000.
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes.
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de som a, subtração, multiplicação e
divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e
proporção. 8. Regra de três simples, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos
percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprim ento, superfície,
capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11. Fatoração e
Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Equações do 2º
grau. 14. Geom etria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações
métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básica

