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CONCURSO PUBLICO 

EMOP-Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços 

EDITAL 001/2019 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

EMOP-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, 

conferidas pela Lei Municipal, torna público que irá realizar o Concurso Público, para provimento das vagas dos cargos do 

Quadro Permanente da EMOP - Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, de acordo com a seguinte legislação: Lei 

Municipal n. 6.379 e alterações. De acordo com as normas estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

em especial a Instrução Normativa nº 05/2007, alterada pela nº 04/2008 e nº 08/2009 e Súmula nº 116 e, em consonância com a 

Legislação Municipal, em especial a Lei Orgânica Municipal de Divinópolis – MG. 

 

Retificação 

3. DO CONCURSO PÚBLICO 

Onde se – Lê. 

3.1. O Concurso Público para o provimento dos cargos deste Edital será realizado mediante Prova objetiva de caráter eliminatório 

e classificatório.  

 

3.1.1. Será aplicada Prova objetiva a todos os candidatos regularmente inscritos neste Concurso Público, de conformidade com 

o disposto no Anexo I do presente Edital, bem como às seguintes determinações: 

 

a) 1) Valorização: Para os Cargos:  

 

NIVEL Elementar / Fundamental Completo 

CARGOS TIPOS DE PROVAS 
Nº 

QUESTÕES 

Nº DE 

PONTOS 
PESO 

 

Auxiliar. Administrativo, 

Auxiliar de Produção, 

Eletricista, 

Encarregado, 

Motorista Veículo Leve, 

Motorista de Veículo pesado, 

Pedreiro, 

Rondante, 

 

Português, 

Matemática,  

10 

10 

 

50,00 

50,00 

 

5,00 

5,00 

NIVEL MÉDIO / TÉCNICO 

CARGOS TIPOS DE PROVAS 
Nº 

QUESTÕES 

Nº DE 

PONTOS 
PESO 

Técnico Segurança do Trabalho 

 

Português, 

Matemática,  

Conhecimentos Gerais, 

Especificas.  

10 

10 

10 

10 

 

40,0 

10,0 

10,0 

40,0 

 

4,0 

1,0 

1,0 

4,0 

 

 

* Devendo o candidato acertar no mínimo 60% dos pontos para se classificar. 
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3. DO CONCURSO PÚBLICO 

Leia – Se. 

3.1. O Concurso Público para o provimento dos cargos deste Edital será realizado mediante Prova objetiva de caráter eliminatório 

e classificatório.  

 

3.1.1. Será aplicada Prova objetiva a todos os candidatos regularmente inscritos neste Concurso Público, de conformidade com 

o disposto no Anexo I do presente Edital, bem como às seguintes determinações: 

 

a) 1) Valorização: Para os Cargos:  

 

NIVEL Elementar 
CARGOS TIPOS DE PROVAS Nº QUESTÕES Nº DE PONTOS PESO 

 

Auxiliar de Produção, 

 

Português, 

Matemática,  

10 

10 

 

50,00 

50,00 

 

5,00 

5,00 

Nível Fundamental Completo 
CARGOS TIPOS DE PROVAS Nº QUESTÕES Nº DE PONTOS PESO 

 

Auxiliar. Administrativo, 

Eletricista, 

Encarregado, 

Motorista Veículo Leve, 

Motorista de Veículo pesado, 

Pedreiro, 

Rondante, 

 

 

Português, 

Matemática,  

Conhecimentos 

Gerais, 

Especificas. 

 

10 

10 

10 

10 

 

40,0 

10,0 

10,0 

40,0 

 

4,0 

1,0 

1,0 

4,0 

 

NIVEL MÉDIO / TÉCNICO 
CARGOS TIPOS DE PROVAS Nº QUESTÕES Nº DE PONTOS PESO 

Técnico Segurança do Trabalho. 

 

Português, 

Matemática,  

Conhecimentos 

Gerais, 

Especificas.  

10 

10 

10 

10 

 

40,0 

10,0 

10,0 

40,0 

 

4,0 

1,0 

1,0 

4,0 

 

 

* Devendo o candidato acertar no mínimo 50% dos pontos para se classificar. 
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EDITAL 001/2019 

Onde se – Lê. 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CARGOS NÍVEL ELEMENTAR 

PORTUGUÊS: Associação de ideias a partir de imagens propostas; Confronto e Reconhecimento de imagens; 

Identificação de palavras e objetos; Maiúsculas, minúsculas, nomes comuns e próprios, masculino e feminino, 

diminutivo, aumentativo. 

 

MATEMÁTICA: Numeração, par, ímpar; Identificação de figuras geométricas; Conjuntos, representação e 

elementos; Conceitos de tamanho, lado, altura e largura; Exercícios e Problemas envolvendo adição, subtração, 

divisão, multiplicação e sistema monetário; Relógio, horas. 

 

CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das 

palavras; Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; 

Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; 

Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau 

do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura 

da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das 

orações); emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e 

nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições (intencionalidade nas frases), 

Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da oração), períodos simples e composto. Frase e oração; 

Sujeito; Predicado. 

 

MATEMÁTICA: Sistema de medida. Sistemas de numeração. Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, 

unidades usuais de tempo. Matemática comercial: Razões e proporções; Grandezas diretas e inversamente 

proporcionais; Regra de três simples e compostas; Porcentagem; Juros Simples. Problemas com números naturais. 

Divisibilidade. Potenciação (propriedades). Números negativos (soma, divisão, multiplicação, subtração). Números 

inteiros. Médias (média aritmética e ponderada). Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Raiz quadrada. 

Fração (classificação, simplificação, operação). Conjunto de números naturais. Equações e inequações de 1º grau. 

Sistema de equações, Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Perímetro de um 

triângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 

áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária 

e Social do Brasil.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Redação oficial 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-

redacao.pdf; 

Protocolo. Noções de arquivo. Correspondência interna e externa. Sistema Operacional Microsoft Windows: 

Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle), Organização de pastas e arquivos, Operações de 
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manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear).   Editor de Textos Microsoft Word: Criação, 

edição, formatação e impressão, Criação e manipulação de tabelas, Inserção e formatação de gráficos e figuras.  

Planilha Eletrônica Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e impressão, Utilização de fórmulas, Formatação 

condicional, Geração de gráficos.  Internet: Conceitos e arquitetura, Utilização dos recursos WWW a partir dos Web 

Browsers, Internet Explorer e Netscape, Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail).  

Sistemas de Informação: Características e componentes, Recursos de hardware e software, Aplicações.  Peças do 

computador. Atalhos usados no Word, Windows e Excel (WORD, WINDOWS W EXCELL 2007 E 2010). Outras 

questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado. 

 

CARGO NÍVEL TÉCNICO (ENSINO MÉDIO) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos e charges; denotação e conotação; figuras; coesão 

e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do 

período; pontuação; Verbos: flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais. concordância verbal 

e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, 

divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da 

oração, período composto, conceito e classificação das orações. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, 

homofonia, paronímia, polissemia. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico.  

MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais: operações, divisibilidade, decomposição de um número natural 

nos seus fatores primos, múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois ou mais 

números naturais. Conjunto dos números inteiros: operações. Conjunto dos números racionais: propriedades, 

operações, valor absoluto de um número, potenciação e radiciação. O conjunto dos números reais: números 

irracionais, a reta real, intervalos. Sistema de medida, sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades 

usuais de tempo, razões, proporções, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, 

porcentagem, juros, conjuntos numéricos, MDC e MMC, equações e inequações de 1º grau e 2º grau, sistema de 

equações. Cálculo de áreas de figuras planas. Leitura e identificação de dados apresentados em gráficos de colunas e 

tabela. Função polinominal do 1º e 2º grau. Função modular. Função exponencial. Função logarítima. Progressões 

aritméticas e geométricas.  

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1ª e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 

áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária 

e Social do Brasil e do Mundo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Higiene do trabalho: 

conceitos, definições, classificação e programas de prevenção dos riscos ambientais; riscos químicos, físicos e 

biológicos; parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos; Instrumentos e técnicas aplicadas na medição 

dos riscos ambientais; 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 e detecção e 

proteção contra incêndio; instruções gerais em emergências e brigadas de incêndio; Acidente do trabalho: conceitos, 

causas e consequências do acidente do trabalho; Investigação e análise do acidente do trabalho; estatísticas de 

acidentes do trabalho; Doenças profissionais e doenças do trabalho; medidas de controle: EPI’s e EPC’s; CAT – 

Comunicação de Acidente do Trabalho. Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho (Portaria nº 3.214/1978); 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) Art. 154 a 169, 182 e 183, 189 a 197; Seguro de acidentes do trabalho 

(SAT); Análise de riscos e de acidentes; Conceitos de riscos e gerenciamento de riscos; Inspeções de segurança. 

Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado. 
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Leia – Se. 

ANEXO III: DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CARGOS NÍVEL ELEMENTAR 

PORTUGUÊS: Associação de ideias a partir de imagens propostas; Confronto e Reconhecimento de imagens; 

Identificação de palavras e objetos; Maiúsculas, minúsculas, nomes comuns e próprios, masculino e feminino, 

diminutivo, aumentativo. 

 

MATEMÁTICA: Numeração, par, ímpar; Identificação de figuras geométricas; Conjuntos, representação e 

elementos; Conceitos de tamanho, lado, altura e largura; Exercícios e Problemas envolvendo adição, subtração, 

divisão, multiplicação e sistema monetário; Relógio, horas. 

 

CARGOS FUNDAMENTAL COMPLETO 

PORTUGUÊS: Interpretação de Texto; Interpretação de Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das 

palavras; Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; 

Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; 

Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau 

do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura 

da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das 

orações); emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e 

nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições (intencionalidade nas frases), 

Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da oração), períodos simples e composto. Frase e oração; 

Sujeito; Predicado. 

 

MATEMÁTICA: Sistema de medida. Sistemas de numeração. Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, 

unidades usuais de tempo. Matemática comercial: Razões e proporções; Grandezas diretas e inversamente 

proporcionais; Regra de três simples e compostas; Porcentagem; Juros Simples. Problemas com números naturais. 

Divisibilidade. Potenciação (propriedades). Números negativos (soma, divisão, multiplicação, subtração). Números 

inteiros. Médias (média aritmética e ponderada). Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Raiz quadrada. 

Fração (classificação, simplificação, operação). Conjunto de números naturais. Equações e inequações de 1º grau. 

Sistema de equações, Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Perímetro de um 

triângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas 

áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária 

e Social do Brasil.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Redação oficial 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-

redacao.pdf; 

Protocolo. Noções de arquivo. Correspondência interna e externa. Sistema Operacional Microsoft Windows: 

Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle), Organização de pastas e arquivos, Operações de 
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manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear).   Editor de Textos Microsoft Word: Criação, 

edição, formatação e impressão, Criação e manipulação de tabelas, Inserção e formatação de gráficos e figuras.  

Planilha Eletrônica Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e impressão, Utilização de fórmulas, Formatação 

condicional, Geração de gráficos.  Internet: Conceitos e arquitetura, Utilização dos recursos WWW a partir dos Web 

Browsers, Internet Explorer e Netscape, Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail).  

Sistemas de Informação: Características e componentes, Recursos de hardware e software, Aplicações.  Peças do 

computador. Atalhos usados no Word, Windows e Excel (WORD, WINDOWS W EXCELL 2007 E 2010). Outras 

questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ELETRICISTA: Ferramentas elétricas e utensílios utilizados em 

serviços de eletricidade; Limpeza e conservação do ambiente de trabalho; Cuidados com a segurança no setor de 

trabalho: Choque elétrico, Prevenções; Terminologia básica utilizada nas construções civis; Princípios básicos da 

construção civil e as rotinas de trabalho; Conhecimento dos materiais de construção civil na área de eletricidade. 

Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ENCARREGADO: Normas de Segurança e Higiene no Trabalho. 

Conhecimentos de projetos Arquitetônicos. Aplicação dos traços de argamassa. Elevação de alvenaria e demais 

seguimentos. Consertos e reparos em prédios dentro das normas técnicas. Serviços de acabamento dentro da área dos 

serviços de Encarregado de Obras. Aplicação de revestimento cerâmico e pisos diversos. Aplicação de instalações 

Elétrica. Aplicação de acimentado liso. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do 

cargo pleiteado.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E 

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 (ATUALIZADA 

COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção 

(convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema 

hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; 

motores a explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema 

de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas para 

rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. 

Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, 

eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 

adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção 

periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Peças de carros e caminhões. Outras questões 

versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PEDREIRO: Normas de Segurança e Higiene no Trabalho. 

Conhecimentos de projetos Arquitetônicos. Aplicação dos traços de argamassa. Elevação de alvenaria e demais 

seguimentos. Consertos e reparos em prédios dentro das normas técnicas. Serviços de acabamento dentro da área dos 

serviços de Encarregado de Obras. Aplicação de revestimento cerâmico e pisos diversos. Aplicação de instalações 

Elétrica. Aplicação de acimentado liso. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do 

cargo pleiteado.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE RONDANTE: Ronda interna; Apóio à portaria; Controle do trânsito de 

veículos; Controle interno do trânsito de pessoas. Controle de entrada e saída de pessoas ao órgão em que estiver 

trabalhando. Segurança patrimonial. Habilidade de relacionamento com o público, bem como de convivência com os 

colegas. Prevenção e combate a incêndios. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do 

cargo pleiteado. 

 

CARGO NÍVEL TÉCNICO (ENSINO MÉDIO) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos e charges; denotação e conotação; figuras; coesão 

e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do 

período; pontuação; Verbos: flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais. concordância verbal 

e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, 

divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da 

oração, período composto, conceito e classificação das orações. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, 

homofonia, paronímia, polissemia. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico.  

MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais: operações, divisibilidade, decomposição de um número natural 

nos seus fatores primos, múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois ou mais 

números naturais. Conjunto dos números inteiros: operações. Conjunto dos números racionais: propriedades, 

operações, valor absoluto de um número, potenciação e radiciação. O conjunto dos números reais: números 

irracionais, a reta real, intervalos. Sistema de medida, sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades 

usuais de tempo, razões, proporções, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, 

porcentagem, juros, conjuntos numéricos, MDC e MMC, equações e inequações de 1º grau e 2º grau, sistema de 

equações. Cálculo de áreas de figuras planas. Leitura e identificação de dados apresentados em gráficos de colunas e 

tabela. Função polinominal do 1º e 2º grau. Função modular. Função exponencial. Função logarítima. Progressões 

aritméticas e geométricas.  

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1ª e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas 

áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária 

e Social do Brasil e do Mundo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Higiene do trabalho: 

conceitos, definições, classificação e programas de prevenção dos riscos ambientais; riscos químicos, físicos e 

biológicos; parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos; Instrumentos e técnicas aplicadas na medição 

dos riscos ambientais; 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 e detecção e 

proteção contra incêndio; instruções gerais em emergências e brigadas de incêndio; Acidente do trabalho: conceitos, 

causas e consequências do acidente do trabalho; Investigação e análise do acidente do trabalho; estatísticas de 

acidentes do trabalho; Doenças profissionais e doenças do trabalho; medidas de controle: EPI’s e EPC’s; CAT – 

Comunicação de Acidente do Trabalho. Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho (Portaria nº 3.214/1978); 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) Art. 154 a 169, 182 e 183, 189 a 197; Seguro de acidentes do trabalho 

(SAT); Análise de riscos e de acidentes; Conceitos de riscos e gerenciamento de riscos; Inspeções de segurança. 

Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado. 

 

 


