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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ajudante Geral – Santo Antônio de Posse 

PORTUGUÊS: (15 QUESTÕES)  

Compreensão e interpretação de textos- Classificação de palavras 

quanto ao número e posição das sílabas - Plural e gênero dos 
substantivos - Pontuação, ortografia e verbos - Concordância Nominal e 

Verbal.  
MATEMÁTICA (15 QUESTÕES) Números Naturais: operações com 

números naturais e suas propriedades - Problemas - Operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão- Operações simples com 

números decimais - Geometria: Noções sobre área de figuras 
geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e operação- Medidas: 

conceito e operações. 

Auxiliar Administrativo - – Santo Antônio de Posse 

PORTUGUÊS: (10 QUESTÕES)  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 

literários). Sinônimos e antônimos. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 

conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 

estabelecem. Separação de sílabas. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Sentido 

próprio e figurado das palavras. Ortografia. Acentuação gráfica. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES): MATEMÁTICA (10 QUESTÕES)  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão 

e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 

capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações problema. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 QUESTÕES) Noções de 
Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, Sistemas 

Operacionais, Navegadores, Antivirus. MS-Windows 7: conceito de 

pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 

programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-
Office 2010: principais atalhos e comandos. MS-Word 2010: estrutura 

básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, 

tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de 

texto, principais atalhos e comandos. MS-Excel 2010: estrutura básica 
das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 

elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de 

quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 
classificação de dados, principais atalhos e comandos. Correio 

Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, 

anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, 
links, sites, busca e impressão de páginas. Principais comandos do 

Internet Explorer. Segurança na Internet. Qualidade no atendimento ao 
público interno e externo. Recepção e atendimento ao público. 

Elementos básicos do processo de comunicação. Pronúncia correta das 
palavras. Conhecimentos básicos de serviços e recursos de telefonia: 

prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, 
chamada em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras 

de conduta e procedimentos ao telefone. Noções de utilização de fax, 
pager, celulares, intercomunicadores e outros aparelhos de 

comunicação. Requisitos para pessoas que lidam com público em 
situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones 

públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de 

documentos. Noções de uso e conservação de equipamentos de 
escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de comportamento no 

ambiente de trabalho. 

Operador de  Moto Niveladora – Santo Antônio de 
Posse 

PORTUGUÊS: (10 QUESTÕES)  
Compreensão e interpretação de textos- Classificação de palavras 

quanto ao número e posição das sílabas - Plural e gênero dos 
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substantivos - Pontuação, ortografia e verbos - Concordância Nominal e 
Verbal.  

MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) Números Naturais: operações com 
números naturais e suas propriedades - Problemas - Operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão- Operações simples com 
números decimais - Geometria: Noções sobre área de figuras 

geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e operação- Medidas: 
conceito e operações. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 QUESTÕES) 
Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas alterações;  

Resoluções do CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de 

veículos automotores, habilitação, infrações e penalidades.  
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de 

segurança individual, coletiva e de instalações; primeiros socorros.  
Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso 

do veículo; equipamentos obrigatórios. 
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; 

sistema elétrico; suspensão; sistema de direção, freios, rodas e pneus, 
refrigeração, transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e 

diferencial); aparelhos registradores do painel.  
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação.  

Deveres e proibições. Infrações e penalidades. 
PROVA PRÁTICA será: 

A pontuação de cada candidato terá como critério a avaliação da 

experiência na função, através de prova prática como Operador Moto 
Niveladora Critérios de Avaliação: 

Na prova prática será avaliado o tempo de desempenho de cada item, o 
conhecimento para o manuseio da máquina e contará com a execução 

das seguintes atividades e com as pontuações descritas: 
01 - Preparo da máquina para saída – 20 (vinte) pontos 

02 - Saída com a máquina – 20 (vinte) pontos 
03 - Dirigibilidade - máquina em movimento -20 (vinte) pontos 

04 - Operação da máquina - execução de tarefas específicas – 20 
(vinte) pontos 

05 - Teste de baliza ou garagem – 20 (vinte) pontos. 
A contagem geral dos pontos e a ordem de classificação serão apuradas 

pela somatória da pontuação obtida na 
prova prática com peso 100 (cem) 

Operador de RetroEscavadeira -  Santo Antônio de 
Posse 

PORTUGUÊS: (10 QUESTÕES)  
Compreensão e interpretação de textos- Classificação de palavras 

quanto ao número e posição das sílabas - Plural e gênero dos 
substantivos - Pontuação, ortografia e verbos - Concordância Nominal e 

Verbal.  
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) Números Naturais: operações com 

números naturais e suas propriedades - Problemas - Operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão- Operações simples com 

números decimais - Geometria: Noções sobre área de figuras 
geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e operação- Medidas: 

conceito e operações. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: (10 QUESTÕES) 

Código de Trânsito Brasileiro: Lei n. 9.503/97, e suas alterações;  
Resoluções do CONTRAN pertinentes à condução e licenciamento de 

veículos automotores, habilitação, infrações e penalidades.  

Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de 
segurança individual, coletiva e de instalações; primeiros socorros.  

Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso 
do veículo; equipamentos obrigatórios. 

Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor; alimentação; 
sistema elétrico; suspensão; sistema de direção, freios, rodas e pneus, 

refrigeração, transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e 
diferencial); aparelhos registradores do painel.  

Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação.  
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. 

PROVA PRÁTICA será: 
A pontuação de cada candidato terá como critério a avaliação da 

experiência na função, através de prova prática como Operador Retro 

Escavadeira  
Critérios de Avaliação: 

Na prova prática será avaliado o tempo de desempenho de cada item, o 
conhecimento para o manuseio da máquina e contará com a execução 

das seguintes atividades e com as pontuações descritas: 
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01 - Preparo da máquina para saída – 20 (vinte) pontos 
02 - Saída com a máquina – 20 (vinte) pontos 

03 - Dirigibilidade - máquina em movimento -20 (vinte) pontos 
04 - Operação da máquina - execução de tarefas específicas – 20 

(vinte) pontos 
05 - Teste de baliza ou garagem – 20 (vinte) pontos. 

A contagem geral dos pontos e a ordem de classificação serão apuradas 
pela somatória da pontuação obtida na 

prova prática com peso 100 (cem) 

 


