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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

EMPREGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LAVADOR – ARTUR NOGUEIRA 

PEDREIRO – ARTUR NOGUEIRA 
SERVENTE DE LIMPEZA – ARTUR NOGUEIRA 

VARREDOR DE RUA – ARTUR NOGUEIRA  

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 – Porcentagem - Geometria: Noções sobre área de 
figuras geométricas - Múltiplos e divisores: conceitos e operação- 
Medidas: conceito e operações. 

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL – ARTUR 

NOGUEIRA 

OPERADOR DE MOTO SERRA – ARTUR 

NOGUEIRA  

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 - Porcentagem - 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 – ARTUR NOGUEIRA 

 

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 -  Porcentagem - 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 II – ARTUR NOGUEIRA 

  

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 – Porcentagem -  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 – 

ARTUR NOGUEIRA 

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA – 

ARTUR NOGUEIRA 
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – 

ARTUR NOGUEIRA  

TRATORISTA – ARTUR NOGUEIRA 

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 – Porcentagem -  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. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ARTUR 

NOGUEIRA 

 

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 – Porcentagem -  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 – ARTUR 

NOGUEIRA 

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 – Porcentagem -  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. 

 


