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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AJUDANTE GERAL – CONCHAL  
 
ENCARREGADO DE 
JARDINAGEM – CONCHAL 
 
PEDREIRO  -  CONCHAL  
 
SERVENTE DE LIMPEZA - 
CONCHAL 
 
 

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 
MOTONIVELADORA – CONCHAL 
 
OPERADOR DE PÁ 
CARREGADEIRA – CONCHAL   
 
OPERADOR DE  
RETROESCAVADEIRA - 
CONCHAL 
 
 

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 6.2.2.1. deste Edital. 

TÉCNICO EM QUÍMICA – 
CONCHAL  

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 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. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Microbiologia. Química 
Geral. Química Inorgânica. Físico-Química. Química Orgânica. Química 
Ambiental. Química Analítica Quantitativa. Química Analítica Instrumental. 
Química Tecnológica. Operações Unitárias. Tratamento de Águas e Efluentes. 
Ética. 
Noções de Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, Sistemas 
Operacionais, Navegadores, Antivírus. MS-Windows 7: conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos; área de trabalho e menu iniciar; propriedades 
da barra de tarefas, do menu iniciar e do gerenciador de tarefas; área de 
transferência; manipulação de arquivos e pastas; janelas (navegação no 
Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), painel de controle e 
lixeira; bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos; uso dos menus, 
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 
2013: principais atalhos e comandos. MS-Word 2013: 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 
2013: 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. Segurança na internet. Principais navegadores em suas versões 
atualizadas: Google Chrome e Mozilla Firefox. 
 

 


