
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB 

SELEÇÃO PÚBLICA 04/2018 – COSMÓPOLIS 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2018 

1 
 

ANEXO II – Conteúdo Programático 

 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AJUDANTE GERAL - COSMÓPOLIS 

LAVADOR – COSMÓPOLIS 

 

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 – 
COSMÓPOLIS 

OPERADOR DE MOTO SERRA – 

COSMÓPOLIS 

OPERADOR DE BRITADOR - COSMÓPOLIS 

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. deste Edital. 

MECÂNICO – COSMÓPOLIS 

 

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) 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 6.3.2.1  deste Edital. 

MOTORISTA I – COSMÓPOLIS 

MOTORISTA II – COSMÓPOLIS 

 

 

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, 
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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 6.3.2.2 deste Edital. 

OPERADOR DE MOTO NIVELADORA – 

COSMÓPOLIS 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA - 

COSMÓPOLIS 
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – 

COSMÓPOLIS  

TRATORISTA – COSMÓPOLIS 

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 6.3.2.3 deste Edital. 

ATENDENTE DE CALL CENTER – 

COSMÓPOLIS 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 

COSMÓPOLIS 

RECEPCIONISTA - COSMÓPOLIS 

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): Noções de 
Informática: Noções de Hardware, Software, Periféricos, Sistemas 
Operacionais, Navegadores, Antivirus. MS-Windows 7: conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-
Office 2010: principais atalhos e comandos. MS-Word 2010: 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 2010: 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. Principais comandos do 
Internet Explorer. Segurança na Internet. Qualidade no atendimento ao 
público interno e externo. Recepção e atendimento ao público. 
Elementos básicos do processo de comunicação. Pronúncia correta das 
palavras. Conhecimentos básicos de serviços e recursos de telefonia: 
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prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, 
chamada em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras 
de conduta e procedimentos ao telefone. Noções de utilização de fax, 
pager, celulares, intercomunicadores e outros aparelhos de 
comunicação. Requisitos para pessoas que lidam com público em 
situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones públicos 
de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. 
Noções de uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções 
Básicas de Arquivo. Normas de comportamento no ambiente de trabalho. 

ENCARREGADO DE JARDINAGEM - 

COSMÓPOLIS 

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. 

TÉCNICO EM QUÍMICA - COSMÓPOLIS 

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. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 

COSMÓPOLIS 

 

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, 
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. 
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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO - COSMÓPOLIS 

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. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (20 QUESTÕES): Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria 3.214, 
de 08/06/1978: NR 02 - Finalidade da Declaração de Instalações e 
descrição dos itens que a compõem. NR 04 - Exigibilidade legal do 
Sesmt; Dimensionamento, formalização e objetivos do Sesmt; 
Descrição das categorias profissionais compõem o Sesmt e atribuições 
e responsabilidades desses profissionais. NR 05 - Exigibilidade legal da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Objetivos, 
composição e forma de funcionamento da CIPA; Sistema de eleição e 
preenchimento de vacâncias; Descrição dos cargos da Cipa e da função 

de cada membro; Prerrogativas do cipeiro; Descrição das atividades do 
cipeiro (p. ex., inspeções de segurança, mapa de riscos ambientais). 
Currículo do treinamento obrigatório do Cipeiro. NR 06 - Principais ações 
para a recomendação de um Equipamento de Proteção Individual (EPI); 
Tipos de EPI/regiões do corpo humano protegidas; Responsabilidades 
do empregador, do trabalhador, do fabricante e do Sesmt. NR 08 - 
Características prediais e arquitetônicas (leiaute, circulação, proteção 
contra intempéries, etc.) ;Acessibilidade (Norma técnica ABNT/NBR 
9050) .NR 09 - Objetivos do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) ; Etapas do PPRA; Riscos ambientais abrangidos pelo 
PPRA e principais agentes e fontes geradoras associados a atividades de 
escritórios; Reconhecimento dos riscos, avaliação qualitativa e 
quantitativa, medidas de controle, nível de ação, monitoração.NR 10 -; 
Segurança em instalações elétricas energizadas e desenergizadas; 
Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores; 
Proteção contra incêndio e explosão; Sinalização de segurança; Situação 
de emergência; Responsabilidades. NR 12 - Instalações em áreas de 
trabalho, em especial com relação a elevadores e geradores de energia 
(sinalização, limitação e restrição de acesso, etc.), riscos associados; 
Procedimentos preventivos relacionados à manutenção e operação de 
máquinas e equipamentos. NR 15 -; Elementos principais de um laudo 
de inspeção do local de trabalho, com abordagem em insalubridade; 
Procedimentos de avaliação e verificação de limites de tolerância 
(inclusive 'valor teto", quando aplicável) com relação à exposição a 
agentes agressivos, em especial os relacionados a ruído, calor, agentes 
químicos, como poeiras e substâncias químicas (em especial aqueles 
relacionados a ambientes de escritório e locais onde estejam instalados; 
Agentes biológicos; Percepção do adicional de insalubridade. NR 16 -; 
Elementos principais de um laudo de inspeção do local de trabalho, com 
abordagem em periculosidade; Condições de trabalho que se 
enquadram em atividades e/ou operações perigosas, conforme a NR 16 
e demais dispositivos normativos e legais (explosivos, inflamáveis, 
eletricidade e radiação ionizante); Percepção do adicional de 
periculosidade. NR 17 - Mobiliário dos postos de trabalho 
(características, segurança, ergonomia) ; Postura no trabalho no uso de 
mobiliário (mesas, estações de trabalho e cadeiras) e equipamentos, em 
especial, computadores e aspectos relacionados às características físicas 
do usuário, como antropometria e biomecânica; Equipamentos dos 
postos de trabalho, em especial, computadores conectados a sistemas 
com base em tecnologia da informação e internet; Condições ambientais 
de trabalho (ruído, temperatura, velocidade e umidade relativa do ar, e 
iluminação no posto de trabalho (parâmetros e procedimentos de 
mensuração) ; Organização do trabalho (pressupostos básicos) , com 
abordagem mínima na natureza e conteúdo da tarefa, normas de 



 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB 

SELEÇÃO PÚBLICA 04/2018 – COSMÓPOLIS 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 01/2018 

6 
 

produção, metas, jornada, pausas; Análise Ergonômica do Trabalho, 
com abordagem, no mínimo, da análise da demanda, da tarefa, da 
atividade, trabalho prescrito e real, análise dos fatores ambientais, além 
de diagnóstico e recomendações e forma de coleta de dados e restituição 
de resultados aos trabalhadores envolvidos; NR 23 - Rotas de fuga e 
saídas de emergência; Combate ao fogo; Exercícios de alerta; Classes 
de fogo; Extintores portáteis de incêndio (tipos, finalidade, 
recomendações de uso, itens de inspeção, localização e sinalização) ; 
Hidrantes, sprinklers (características, finalidade, recomendações) ; 
Sistemas de alarme. NR 26 - Sinalização de Segurança (principais 
aplicações para as cores vermelha, amarela e verde). Legislação federal, 
Decreto n° 3.048/99 e portarias e instruções normativas da Previdência 
Social, com abordagem (conceito técnico e legal) em: Acidente de 
trabalho e doença ocupacional; Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT); Aposentadoria Especial; Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP); Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e seus componentes: índice 
de frequência, gravidade e custo. Noções de higiene ocupacional (uso 
dos instrumentos luxímetro, decibelímetro, dosímetro de ruído, 
psicrômetro e termoanemômetro). Conhecimentos de informática: 
Editor de texto, planilhas eletrônicas e modo apresentação de slides, 
navegação na internet e segurança da informação. 

 

 

 




