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ANEXO II 

 

EMPREGOS – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO COM PROVA PRÁTICA 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AJUDANTE GERAL - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

PEDREIRO - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

VIGIA - 

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. 

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL – 

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. 

PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.2.2.1 deste Edital. 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA - 

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 

 

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: De acordo com o item 6.3.2.1. deste Edital. 

MOTORISTA III - 

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), 



 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB 

SELEÇÃO PÚBLICA 01/2018 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2018 

2 
 

aparelhos registradores do painel.  
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação.  Deveres 
e proibições.  
Infrações e penalidades. 

PROVA VEICULAR: De acordo com o item 6.4.2 deste Edital. 

 


