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ANEXO II 
Conteúdo Programático para Prova Objetiva e Prova Prática 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS  - LEME 

 

  

AUXILIAR DE SERVIÇOS  

MASCULINO 
MOGI-GUAÇU 

 

Língua Portuguesa: (10 Questões) Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, 

vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e 
plural; diminutivo e aumentativo. 
Matemática: (10 Questões) Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; sistemas de numeração, horário; sistemas de medidas - comprimento, 
massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de 
problemas.  
Conhecimentos Gerais (10 Questões): Noções de Prevenção de acidentes, e de organização 
e disciplina geral. Noções básicas de conservação e manutenção, serviços de construção, 
pintura, elétrica, hidráulica, coleta de sólidos, Limpeza e higienização, Utilização de materiais e 
equipamentos de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Proteção ao meio 
ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. Noções sobre 
EPIS. 

OPERADOR DE MÁQUINA: 
MOTONIVELADORA  

MOGI-MIRIM 

 

 

 

 

 

Prova Prática 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de 
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução 
dos trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em 
Caminhões basculantes mecânico/eletrônico para execução de serviços solicitados pelo 
avaliador. Conduzir e manobrar o caminhão, acionando o motor e manipulando os comandos de 
marcha e direção para posicioná-lo conforme as necessidades do serviço solicitado pelo 
Avaliador. Operar mecanismos de levantar e abaixar a caçamba, carregar, mover e levantar ou 
descarregar materiais de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, 
utilizando ferramental disponibilizado pela prefeitura 

 


