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ANEXO II – Conteúdo Programático 

 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AJUDANTE GERAL - JAGUARIÚNA 
LAVADOR – JAGUARIÚNA 

PEDREIRO – JAGUARIÚNA 
VIGIA - JAGUARIÚNA 

 

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 – 

JAGUARIÚNA 

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. deste Edital. 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – 

JAGUARIÚNA  
TRATORISTA – JAGUARIÚNA 

MOTORISTA III - JAGUARÍÚNA 

 

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. deste Edital. 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – 
JAGUARIÚNA  

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): 1. Noções de 

Eletricidade: constituição da matéria; condutores; isolantes; carga 

elétrica; campos de força elétrica; trabalho; potencial elétrico; diferença 



 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB 

SELEÇÃO PÚBLICA 06/2018 - JAGUARIÚNA 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2018 

2 
 

de potencial; corrente elétrica; resistores; resistência elétrica em 

resistividade; condutância; condutividade; energia elétrica em 

resistores; potência elétrica em resistores; associação de resistores.  

2. Noções de Eletromagnetismo: força eletromotriz induzida; princípio 

de funcionamento de um gerador de corrente contínua.  

3. Noções de Circuito de C.A. Monofásico e Trifásico: impedância, 

corrente, tensão; frequência, potência; energia; fator de potência; 

conexão estrela; triângulo.  

4. Noções de instrumentos elétricos de medidas: Amperímetro; 

Voltímetro; Wattímetro; Varímetro; Cosfímetro e Frequencímetro.  

5. Estruturação de instalações elétricas.  

6. Identificação de defeitos diversos em instalações elétricas, rede de 

distribuição; Instalação, Conserto e manutenção de rede elétrica.  

7. Instalação e manutenção de equipamentos e sistemas elétricos.  

8. Instalação e manutenção de redes de distribuição.  

9. Equipamentos de Segurança e Segurança do Trabalho 

10. Normas: NBR 5410, NBR 5419 e NR 10. 

Lei Complementar n° 052-95 e suas alterações (disponível em: 
http://consulta.siscam.com.br/camaraholambra/arquivo?Id=10236) 

ENCARREGADO DE JARDINAGEM - 

JAGUARIÚNA 

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):  

Gestão de pessoas. Distribuição de tarefas. Orientação e supervisão de 

pessoas. Conhecimento em manutenção em jardim, plantio, supervisão 

e leitura de projeto, plantio, podas e cuidados em geral. CONHECIMENTO 

EM MANEJO ARBÓREO: poda de limpeza, adequação, formação e de 

emergência; supressão (corte) de árvores de todos os portes; 

destocamento de raízes; transplantes. CONHECIMENTO EM 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS: Nativas; Ornamentais; Todas as 

espécies e portes. CONHECIMENTO EM PAISAGISMO: Projeto; 

Implantação De Jardins; Manutenção De Jardins E Áreas Verdes. 

CONHECIMENTO EM TRÂMITES AMBIENTAIS: Cadastramento Arbóreo; 

Licenciamento Ambiental; Cumprimento de TAC Ambiental (Termo de 

Ajuste de Conduta); Aprovação e execução de TCA (Termo de 

Compromisso Ambiental); Aprovação e execução de TCRA (Termo de 

Compromisso de Recuperação Ambiental); diagnóstico fitossanitário de 

indivíduos arbóreos; Conhecimento em Limpeza de terrenos com 

roçagem manual e mecanizada: Limpeza de passeios/calçadas; 

Manutenção de Praças Públicas, através de adoção pela iniciativa privada 

conhecimento em aplicação de defensivos agrícolas contra insetos e 

pragas em árvores e plantas, operando equipamentos e máquinas de 

pequeno porte específicas da jardinagem. 

MECÂNICO – JAGUARIÚNA  

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. 

http://consulta.siscam.com.br/camaraholambra/arquivo?Id=10236
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Sistemas de freios. 

Sistemas de direção e suspensão. Caixa de Câmbio. Embreagem. 

Sistema de aquecimento, eletricidade. Conhecimento e utilização 
adequada das ferramentas. Conhecimentos da norma de segurança. 

Óleos e lubrificantes. Motores: funcionamento e componentes. 
Transmissão. Peças de reposição. Sistemas de medidas utilizadas para 

as peças, roscas e parafusos. 

PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.3.2. deste Edital. 

MOTORISTA III - JAGUARIÚNA 

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 VEICULAR: De acordo com o item 6.3.2 deste Edital. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 

JAGUARIÚNA 
 

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. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES): Legislação que rege 

a segurança do trabalho (NRs/Portaria 3.214); Normas técnicas 
específicas, Corpo de Bombeiros – quanto a treinamento e formação de 

brigada de incêndio; Normas técnicas de edificações (ABNT), para 
locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, 
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sinalização de segurança); Legislação Ambiental estadual e federal; 

Técnicas de análise de acidentes;  

Conhecimentos gerais sobre avaliações ambientais e os equipamentos a 
serem utilizados; Conceitos de gerenciamento de risco; Conceito sobre 

processos de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente da série 
ISSO 9002, ISSO 14000, OSHAS 18001; Auditorias em Segurança; 

Estatísticas de acidentes, cálculo de taxas de frequência e gravidade. 

 

 




