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ANEXO II 

 

EMPREGOS – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO COM PROVA PRÁTICA 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Operador de Máquina Costal – 

CORDEIRÓPOLIS 

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. 

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

Operador de Escavadeira – 

CORDEIRÓPOLIS 
Operador de Retroescavadeira 

– CORDEIRÓPOLIS 

Tratorista - CORDEIRÓPOLIS 

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. 

Pedreiro - CORDEIRÓPOLIS 

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. 

 

EMPREGO – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Encarregado Geral de Serviços 
– CORDEIRÓPOLIS 

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES): Elementos de construção do texto e seu 

sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e 

argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos 

dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido 
das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de 
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flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da 
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e 

verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de 

colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. 

Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: 
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística. 

MATEMÁTICA (10 QUESTÕES): Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, 

inteiros, racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Razões, proporções, 

porcentagem. Juros. Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. 
Análise combinatória. Medidas e sistemas de medidas. Matrizes e 

determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º e 2º 

graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos; 
semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. 

Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. 

Trigonometria. Funções. Gráficos e tabelas: interpretação. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Gestão de pessoas. Distribuição 

de tarefas. Orientação e supervisão de pessoas.  
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 

Classificação dos resíduos. Destinação do lixo domiciliar e hospitalar. Equipamentos 

para a segurança e higiene.  
Coleta do lixo domiciliar, hospitalar e industrial.  

Serviços de carga e descarga, armazenagem e disposição final do lixo. Serviços de 
limpeza e varrição de vias e logradouros públicos. Reciclagem. Material Reciclável. 

Coleta Seletiva.  

Realização de obras em geral, limpeza pública e calçamento. 
Limpeza e manutenção de praças e jardins. 

Manutenção em instalações prediais  
Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.  

Procedimentos de Segurança 

Normas de segurança 

 

 

 

 




