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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Auxiliar 
Administrativo 
CEMMIL - Mogi 

Guaçu  
 

Auxiliar 
Administrativo 

Mogi Mirim 

 

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:  
1. Noções de Hardware, Software, Periféricos, Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivírus.  
2. 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. 
3. MS-Office 2013: principais atalhos e comandos. 
3.1. 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. 
3.2. 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. 
4. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 
5. 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 
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: 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. 

Serviços Gerais 

Mogi Mirim 

LÍNGUA PORTUGUESA: (15 QUESTÕES) Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, 
vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: (15 QUESTÕES) Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; sistemas de numeração, horário; sistemas de medidas - comprimento, 
massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas.  

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

Eletricista 

Mogi Mirim 

LÍNGUA PORTUGUESA: (10 QUESTÕES): Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, 
vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: (10 QUESTÕES) Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; sistemas de numeração, horário; sistemas de medidas - comprimento, 
massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas.  
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) 
1. Noções de Eletricidade: constituição da matéria; condutores; isolantes; carga elétrica; campos de 
força elétrica; trabalho; potencial elétrico; diferença 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.  
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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. 
PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.3.2.1 deste Edital. 

Mecânico  
Mogi Mirim 

 
Mecânico 

CEMMIL – Mogi 
Guaçu 

LÍNGUA PORTUGUESA: (10 QUESTÕES) Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, 
vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: (10 QUESTÕES) Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; sistemas de numeração, horário; sistemas de medidas - comprimento, 
massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas.  
Conhecimentos Gerais (10 Questões):  
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 6.4.2.1 deste Edital. 

Operador de 
Roçadeira Manual 

Mogi Mirim 

LÍNGUA PORTUGUESA: (15 QUESTÕES) Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, 
vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: (15 QUESTÕES) Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; sistemas de numeração, horário; sistemas de medidas - comprimento, 
massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas.  
 PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.5.2.1 deste Edital. 

Pedreiro 
Mogi Mirim 

LÍNGUA PORTUGUESA: (10 QUESTÕES) Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, 
vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - 
afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; 
diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: (10 QUESTÕES) Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, 

multiplicação e divisão; sistemas de numeração, horário; sistemas de medidas - comprimento, 
massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas.  
Conhecimentos Gerais (10 Questões):  
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (10 QUESTÕES) 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Conceito básico sobre Desenho Técnico, Planta 
Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; Conhecimentos Sobre Assentamento de tijolos; 
Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em Cruz; Conhecimento Sobre Divisão, Tipo de Bloco de 
Concreto e Argamassas: reparação da Argamassa; Assentamento de Parede de Bloco de Concreto; 
Construção de Parede de Canto em Ângulo Reto com Bloco de Concreto; Conhecimento Sobre 
Argamassa de Reboco, Chapisco; Pontos de Mestras; Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, 
de utensílios e equipamentos. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Preparação do local de trabalho. 
 PROVA PRÁTICA: De acordo com o item 6.6.2.1 deste Edital. 
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