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CONCURSO PÚBLICO 01/2016 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

AGENTE DE OPERAÇÕES E 
MANUTENÇÃO 

SERVIÇOS GERAIS E OPERACIONAIS 
(EXCLUSIVO MASCULINO) 

 
AGENTE DE OPERAÇÕES E 

MANUTENÇÃO 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; 
Dígrafos; Adjetivo; Pontuação; Substantivo gênero, número, grau; Separação 
de sílabas; Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e Interpretação de texto. 
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, 
irracionais, reais e fracionários. Operação com os 
conjuntos numéricos: adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e 
radiciação; Equações e inequações de 1º 
grau; Porcentagem; Geometria; Medidas: de comprimento, de superfície, de 
capacidade, de massa, de tempo. 

AGENTE DE OPERAÇÕES E 

MANUTENÇÃO 

MECÂNICA LEVA E PESADA 

PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e 
não literários). Sinônimos e antônimos. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Colocação pronominal. Crase. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Manutenção mecânica de veículos e máquinas pesadas; Sistemas de freios. 
Sistemas de direção. Sistema de suspensão e rodas. Sistema de transmissão 
mecânica. Sistema de aquecimento. Sistema de alimentação. Sistema elétrico 
automotivo. Motores: funcionamento e componentes. Óleos e lubrificantes.  
Utilização adequada de ferramentas. Normas de segurança. Peças de 
reposição. Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos. 
Solda em diversas partes dos veículos leves ou pesados, bem como, 
máquinas pesadas. Normas estabelecidas de biossegurança. 
PROVA PRÁTICA: A prova prática de Agente de Operações e 
Manutenção - Mecânica Leve e Pesada consistirá em identificar 
ferramentas e equipamentos e desmontar e/ou montar partes do motor ou 
sistema mecânico de automóvel ou maquinário pesado. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
1– Eficiência / Qualidade/Tempo; (25 PONTOS) 
2 – Organização na Execução dos Trabalhos; (25 PONTOS) 
3 – Conhecimento Específico na Área; (25 PONTOS) 
4 – Segurança no Trabalho. (25 PONTOS) 
Cada critério acima mencionado terá pontuação de 0 à 25 pontos, sendo no 
total 100 pontos 

 

ENSINO MÉDIO 

AGENTE DE OPERAÇÕES E 
MANUTENÇÃO 

OPERAÇÃO DE E.T.A E E.T.E 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta.. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aplicações de produtos químicos na água 
bruta; Análise físico química para monitoramento da eficiência dos processos 
de floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação; Análise físico 

química das amostras de agua em diversos pontos do processo; Produtos 
químicos que são utilizados na sua formulação e preparação de soluções para 
aplicação; Bombas de capacitação de água, controle de vazão, regulação de 
níveis de reservatórios através de manobras de registros; Registros e bombas 
de recalque; Lavagem de filtros, utilizando registros e válvulas; 
Limpeza da ETA através de esvaziamento total das unidades de tratamento 
(canaletas – floculadores – decantadores) com jateamento de agua e 
cloração da placas, paredes, canos e outros correlatos; Limpeza de 
equipamentos e a unidade de trabalho; Operação de ETE´s acionando 
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válvulas e conjunto de motobombas de acordo com as normas estabelecidas; 
Controle de funcionamento de equipamentos eletromecânicos do sistema de 
tratamento de esgoto: pressão, vazão, temperatura, tensão; Manutenção de 
equipamentos, limpeza de depósitos e tanques de ETE, cisternas, bombas, 
etc.; Manutenção de ETE: substituição de mangueiras, limpeza de peneiras, 
lubrificação de elementos, etc.; Normas estabelecidas de biossegurança. 

 

 

 

 

 

TÉCNICO - ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação - Constituição Federal; artigos 
5º, 37 a 41; Das obrigações dos servidores públicos e Código Penal (artigos 
312 a 327); Dos crimes praticados por funcionário público contra a 
administração em geral; Lei Federal nº 9784 de 29/01/1999 (Lei do Processo 
Administrativo Federal); Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 
8666/93) do Pregão Lei Federal nº 10520/2002 E Lei Federal 8429/92. 
 
Informática - 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: 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. 

TÉCNICO - LEITURISTA 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
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CONHECIMENTOS GERAIS: Matemática: 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. 
Informática - 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. 

TÉCNICO - DESENHO 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tabelas, diagramas, esquemas, gráficos, 
projetos de obras civis, plantas cadastrais, instalações, ferramentas e demais 
desenhos já estruturados, guiando-se pelo original, plantas e croquis, 
observando as instruções pertinentes; Divisão do objeto do desenho, em seus 
elementos essenciais considerando a correlação de funções e os aspectos a 
serem realçados para melhor representá-los; Execução de desenhos em 
perspectiva e sob vários ângulos, observando medidas características e 

outras anotações técnicas; Desenho de formulários, baseando-se em croquis 
ou modelos, para serem fotografados ou impressos; 
Atualização de desenhos, introduzindo correções ou modificando-os, para 
adaptá-los a novos projetos e necessidades; Restaurações de desenhos e 
plantas diversas; Atualização, manutenção e aperfeiçoamento de cadastro 
técnico; Redes adutoras de água potável, esgotamento sanitário e 
macrodrenagem; Organização, atualização e movimentação de arquivo de 
plantas e projetos providenciando as cópias heliográficas necessárias e 
efetuando os registros para fins de controle; Normas estabelecidas de 
biossegurança. 
PROVA PRÁTICA: A prova prática de Técnico - Desenho consistirá em: 
 - Utilizar  o programa AutoCAD 2015 ou versão anterior.  
- Desenhar um projeto que será apresentado na forma impressa, 
configurando tipos e espessuras de linhas, tipos e tamanhos de fontes, 
conforme projeto. 
-  Fazer uma impressão monocromática do projeto desenhado, configurando 
tipos e espessuras de linhas, tipos e tamanhos de fontes, conforme projeto. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
1– Eficiência / Qualidade/Tempo; (30 pontos) 
2 – Organização na Execução dos Trabalhos; (30 pontos) 
3 – Conhecimento Específico na Área. (40 pontos) 
Cada critério acima mencionado terá pontuação específica, sendo no total 
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100 pontos. 

TÉCNICO - SUPORTE EM T.I 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Instalação, utilização e manutenção de 
hardwares e softwares; conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de 
softwares para microcomputadores e aplicativos para elaboração de textos, 
planilhas eletrônicas e apresentações com as ferramentas Microsoft Office 
(Word, Excel e Power Point), BR Office; conhecimentos de instalação e 
manutenção de redes de computadores; conhecimentos de antivírus; 
sistemas operacionais (Windows XP e superior); Internet; Montagem física de 
um Computador (Teclado, Mouse, Monitor, Impressora, Rede...); 
Configurações em geral; Instalação de Softwares; Arquitetura de redes e 
meios de transmissão; Modelo OSI e modelo TCP/IP 27; Protocolo de 
comunicação de dados; Elementos ativos de rede; Internet, intranet e 
extranet; Redes de computadores; Modelo de referência OSI; Componentes 
de redes; Meios físicos de transmissão; Padrões de redes; Evolução da 
arquitetura de computadores; Sistemas de numeração; Portas lógicas e suas 
funções; Subsistema de memória; O Processador: organização e arquitetura; 
Representação de dados; Dispositivos de entrada e saída; História da 
computação; Evolução dos computadores; Componentes principais de um 
microcomputador; O computador e seus componentes; Máquina & homem; 
Fontes AT e ATX; Placa-mãe, a base de tudo; Instalação de servidores; 
Setup: configurando seu micro; Particionamento e formatação de um disco; 
Programas importantes do micro (Software, Microsoft Office, BrOffice.org 
(versão brasileira) e  OpenOffice.org (versão internacional), Antivírus); 
Manutenção preventiva e corretiva. 
PROVA PRÁTICA: A prova prática envolverá os temas: 
- Hardware: Identificação dos diferentes componentes de hardware e suas 
interconexões. Instalação de componentes periféricos e sua configuração. 
- Software: Identificação dos diferentes tipos de software – sistemas 
operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas, banco de dados, 
editores de apresentação e anti-virus. Instalação de softwares. 
- Rede de computadores: Arquitetura de redes; Meios de transmissão; 
Protocolo de comunicação de dados; Elementos ativos de rede; Internet, 
intranet e extranet. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
Cada critério acima mencionado terá pontuação específica: Hardware – 40 
pontos; Software – 40 pontos; Rede de computadores: - 20 pontos, 
sendo no total 100 pontos 

 

ENSINO SUPERIOR 

ANALISTA 

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Administração de Redes: Ferramentas 
de automação para gerenciamento de infraestrutura. Sistemas operacionais 
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Windows, Unix e Linux. Aplicações web. Protocolos de roteamento: RIP v.1 e 
v.2, OSPF e BGP. Tecnologias ethernet, frame-relay, ATM e MPLS. 
Tecnologias de roteamento: switches layer 3 e roteadores. QoS e segurança 
em ambiente WAN. Implantação de VOIP e VPN nas modalidades de acesso 
remoto LAN-to-LAN, WEBVPN etc. Firewall e segurança de perímetro. 
Ferramentas de gestão de rede. Projetos de cabeamento estruturado. 
Instalação, configuração e administração de sistemas operacionais Windows 
Server Enterprise, CentOS Linux e Ubuntu Linux 6.06. Infraestrutura de rede 
ethernet. Protocolo TCP/IP. Infraestrutura para servidores. Servidores de 
correio eletrônico. Backup/restore. Antivírus. Antispam. Servidor de 
aplicação. Servidor de arquivos. Radius. RAID. Administração de ativos de 
rede (switches, roteadores, concentradores). Administração de aplicação para 

monitoramento de servidores e serviços. Administração de unidades de fita 
LTO. Desenvolvimento de Sistemas: Sistemas transacionais; arquitetura e 
padrões de projeto; desenvolvimento web: Ajax; Sistemas de gestão de 
conteúdo. Arquitetura de informação: conceitos básicos e aplicações. Portais 
corporativos: conceitos básicos, aplicações, portlets, RSS. Acessibilidade na 
web: conceitos básicos, recomendações W3C, e-Mag. Workflow e 
gerenciamento eletrônico de documentos. Interoperabilidade de sistemas. 
SOA e web services: conceitos básicos e aplicações. Padrões XML, XSLT, 
UDDI, WSDL e Soap. Programação em tecnologias HTML, CSS, javascript, 
DHTML, XML/XSD, Delphi, C#. Banco de dados: Estruturas de informação. 
Tipos básicos de estruturas: árvores, pilhas e grafos. Pesquisa de dados. 
Operações básicas sobre estruturas. Classificação de dados e tipos abstratos 
de dados. Sistemas operacionais Windows e Linux; desenvolvimento de 
aplicações web; Oracle; ferramentas CASE. Banco de dados. Mapeamento de 
dados (lógico e físico). Modelagem relacional de dados. Administração de 
dados. Elaboração e implantação de projeto de banco de dados. Elaboração 
de planos de manutenção. Backup. Tunning de banco de dados. SQL Server. 
Técnicas de análise de desempenho e otimização de consultas SQL. 
Sistemas de apoio à decisão: Conceito. Data Warehouse. Modelagem de 
dados para Data Warehouse. Processos de extração, transformação e carga 
de dados. Ferramentas OLAP. Noções de Data Mining. Engenharia de 
software: Análise e projeto. Orientados a objeto. Conceitos básicos: classe, 
objeto, herança, interface, polimorfismo, encapsulamento. Conceitos da UML 
(Unified Modeling Language). Diagramas e notação da UML: de caso de uso, 
de classes, de sequência de colaboração, de atividades, de estado, de 
componentes e de distribuição. Conceitos de modelagem de negócio. 
Conceitos de software CASE. Conceitos de qualidade de software - Modelo 
CMM (Capability Maturity Model). Ciclo de vida de sistemas. Segurança da 
Informação: Gestão de segurança da informação. Normas NBR ISO/IEC n.º 
27.001:2006 e n.º 27.002:2005. Classificação e controle de ativos de 25  
informação, segurança de ambientes físicos e lógicos, controles de acesso. 
Definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria. Gestão 
de riscos. Normas NBR ISO/IEC nº 15.999-1:2007 versão corrigida 2008 e 
n.º 27.005:2005. Planejamento, identificação e análise de riscos. Plano de 
continuidade de negócio. Ataques a redes de computadores: prevenção e 
tratamento de incidentes. PMI (Gerenciamento de Projetos); Governança em 
TI (ITIL e COBIT); Wirelless; Cloud; Virtualização; Storage; Gestão de 
Identidade; Data Center; Serviço de Diretório; BYOD (Bring your own 
device); MVC (Model-view-controller); ASP.net; PL-SQL (Oracle); Qlikview 
(Ferramenta de BI); Entity Framework; Conceito de SCRUM; Microsoft 
VisualStudio; Microsoft Team Foundation Server.   
Importante: As questões da prova poderão fazer referência a qualquer das 
versões, dos softwares citados, em uso no mercado 
PROVA PRÁTICA: A prova prática envolverá os temas: 
 - Produção de software: documentação, arquitetura, desenvolvimento, 

testes e evolução de sistemas de software (40) 
- Infraestrutura de TI: parques computacionais, infraestruturas de rede, 
integrações entre hardware e software (30) 
- Negócios: papel de analista de negócios, participando de reuniões e 
briefings com clientes/fornecedores, levantando requisitos e especificando 
casos de uso. (30) 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
Cada critério acima mencionado terá pontuação específica: Produção de 
software – 40 pontos; Infraestrutura de TI – 40 pontos; Negócios: - 
20 pontos, sendo no total 100 pontos. 

ANALISTA 

RECURSOS HUMANOS 

PORTUGUÊS: 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 
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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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT); Legislação Previdenciária; Legislação Tributária e Negociação 

trabalhista; Administração de cargos, salários e benefícios; Administração de 
contratos de terceirização de mão-de-obra; Sistema informatizado para 
processamento de folha de pagamento de salários; Sistemas de 
remuneração; Acordos Coletivos de trabalho. Gestão orientada para 
resultados. Planejamento estratégico de gestão de pessoas. Mapeamento e 
avaliação de competências. Sistemas de Treinamento e desenvolvimento. 
Avaliação de Desempenho. Sistema de remuneração. Gerência de projetos. 
Gestão por competências. Elaboração de projetos e pareceres técnicos. Leis 
Municipais nº 3839/2015 e 3840/2015; Lei 2139/1995; Lei Municipal 910 de 
22/12/1976 e Decreto 1092, de 07/01/1977. Lei Municipal nº 1397 de 
22/12/1987; Lei Municipal nº 1703 de 08/03/1990; Lei Municipal nº 2139 de 
13/06/1995; Lei Municipal nº 2074 de 21/03/1994. Leis Federais nº 8212/91 
e 8213/93. 

ANALISTA 

MEDICINA DO TRABALHO 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções gerais das áreas médicas: clínica 
médica, cirurgia, psiquiatria, ortopedia, cardiologia e conduta pericial. 
Doenças relacionadas ao Trabalho. Toxicologia Ocupacional. Epidemiologia 
Descritiva e Analítica. Acidentes de Trabalho: bases conceituais; tipos de 
acidentes; acidentes biológicos; medidas preventivas e condutas; conduta 
previdenciária no município. Perícias em 
Medicina do Trabalho. Avaliação de incapacidade laborativa e processos de 
reabilitação profissional. Compatibilidade entre a deficiência física/mental e a 
natureza das atividades a serem exercidas. Elaboração e implementação dos 
diversos programas preventivos em saúde ocupacional. Visita técnica e 

análise ergonômica do posto de trabalho para estudo de nexo causal. 
Determinação social do processo saúde/doença. Instituições públicas que 
atuam na área de segurança e saúde do trabalhador. Agentes físicos 
ocupacionais e riscos à saúde. Agentes químicos ocupacionais e riscos à 
saúde. Agentes biológicos ocupacionais e riscos à saúde. Ergonomia e 
melhoria das condições de trabalho: conceitos, princípios da ergonomia; 
riscos à saúde; carga de trabalho; organização do trabalho; trabalho sob 
pressão temporal; novas tecnologias; automação, outros. Avaliação e 
controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho. Psicopatologia do 
trabalho. Câncer ocupacional. 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO 
QUÍMICA 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-
320 Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536 - CNPJ: 
43.467.992/0001-74   

         Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Preparação de reagentes; 
Análises físico-químicas relacionadas ao controle de potabilidade da água; 
Controle de qualidade das análises físico-químicas; Análise para avaliação da 
qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água; 
Especificação de produtos químicos e equipamentos utilizados no laboratório; 
Preparação de reagentes e meios de cultura utilizados nas análises 
bacteriológicas; Análises bacteriológicas e avaliação os resultados; Controle 
de cloro residual e de flúor na rede distribuidora; Preparação de reagentes 
das análises físico-química; Normas estabelecidas de biossegurança. 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas nas áreas florestais e de 
agrotóxicos; Denúncias ambientais; Vistoria e fiscalização de atividades 
potencialmente poluidoras; Minimização de riscos ambientais; 
Controle e monitoramento das operações das ETA’s, ETE’S e Aterro Sanitário; 
Normas estabelecidas de biossegurança; Criação de procedimentos de 
controle, preparação de reagentes, análises físico-químicas e controle de 
qualidade das análises físico-químicas. Legislação Ambiental: Constituição 
Federal, especialmente Título VIII - Capítulo VI (Do meio ambiente); 
Política nacional: Meio Ambiente (Lei Federal nº 6938/1981); Recursos 
Hídricos (Lei 9433/97); Saneamento Básico (Lei 11445/2007); Novo Código 
Ambiental (Lei 12651/2012); Código de Águas (Decreto 24643/34 e Lei 
Federal nº 9.433/97 - Lei das Águas); Crimes Ambientais (Lei Federal 
9605/1998 e Dec. 3179 de 21 de setembro de 1999). 
Legislação Municipal: Lei Municipal nº 3839/2015 - Atribuições do SAAE e 
Departamento Infraestrutura, Engenharia e Gestão Ambiental; Código 
Municipal de Posturas (Lei Municipal nº 2826/2002); Parcelamento de solo 
Municipal (Lei Municipal nº 3140/2005); Educação Ambiental (Lei Municipal 
nº 9795/1999// Lei Municipal nº 3618/2011 e Decreto 4530/2012); Lei 
Municipal nº3739/2014 (Dispõe sobre o controle de desperdício de água); Lei 
Municipal  nº 3397/2008 - Política Municipal de Recursos Hídricos. 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO 
ENGENHARIA AMBIENTAL 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ciência do Ambiente: Meio Ambiente; 
Saneamento; Saúde Pública; Engenharia Ambiental; Conceitos preliminares; 
Fundamentos Ambientais: A crise ambiental; Ecossistemas; Ciclos 
Biogeoquímicos; Poluição Ambiental: Poluição das Água; Poluição do Solo; 
Poluição do Ar; Desenvolvimento Sustentável: Economia e Meio Ambiente; 
Licenciamento Ambiental; Auditoria Ambiental; Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impactos Ambientais (EIA/RIMA). Normas 
estabelecidas de biossegurança. Legislação Ambiental: Constituição Federal, 
especialmente Título VIII - Capítulo VI (Do meio ambiente); Política nacional: 
Meio Ambiente (Lei Federal nº 6938/1981); Recursos Hídricos (Lei 9433/97); 
Saneamento Básico (Lei 11445/2007); Novo Código Ambiental (Lei 
12651/2012); Código de Águas (Decreto 24643/34 e Lei Federal nº 9.433/97 
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- Lei das Águas); Crimes Ambientais (Lei Federal 9605/1998 e Dec. 3179 de 
21 de setembro de 1999). Legislação Municipal: Lei Municipal nº 3839/2015 - 
Atribuições do SAAE e Departamento Infraestrutura, Engenharia e Gestão 
Ambiental; Código Municipal de Posturas (Lei Municipal nº 2826/2002); 
Parcelamento de solo Municipal (Lei Municipal nº 3140/2005); Educação 
Ambiental (Lei Municipal nº 9795/1999// Lei Municipal nº 3618/2011 e 
Decreto 4530/2012); Lei Municipal nº3739/2014 (Dispõe sobre o controle de 
desperdício de água); Lei Municipal  nº 3397/2008 - Política Municipal de 
Recursos Hídricos. Visão integrada dos principais problemas ambientais, 
conceitos de ciências ambientais na engenharia com conhecimentos do meio 
ambiente; compreensão da situação da crise ambiental atual e tratativa dos 
problemas de poluição da água, do ar e do solo. As bases do 

desenvolvimento sustentável, como a legislação ambiental e os 
procedimentos legais, para se fazer face às necessidades de desenvolvimento 
adequado que permita condições atuais e futuras de vida e saúde.  

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO 
ENGENHARIA SANITÁRIA 

PORTUGUÊS: 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, 
incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência em 01/01/2016. 
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, 
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistemas de abastecimento de água, 
incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água;  
Sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em 
soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento;  
Processos de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);  
Controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental;  
Controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e 
roedores de importância para a saúde pública); Instalações prediais 
hidrossanitárias; Saneamento de edificações e locais públicos, tais como 
piscinas, parques e áreas de lazer, recreação e esporte em geral; 
Elaboração de proposituras para a legislação de edificações e urbanismos, 
plano diretor e matérias correlatas; Normas estabelecidas de biossegurança. 
Legislação Ambiental: Constituição Federal, especialmente Título VIII - 
Capítulo VI (Do meio ambiente); Política nacional: Meio Ambiente (Lei 
Federal nº 6938/1981); Recursos Hídricos (Lei 9433/97); Saneamento Básico 
(Lei 11445/2007); Novo Código Ambiental (Lei 12651/2012); Código de 
Águas (Decreto 24643/34 e Lei Federal nº 9.433/97 - Lei das Águas); Crimes 
Ambientais (Lei Federal 9605/1998 e Dec. 3179 de 21 de setembro de 1999). 
Legislação Municipal: Lei Municipal nº 3839/2015 - Atribuições do SAAE e 
Departamento Infraestrutura, Engenharia e Gestão Ambiental; Código 

Municipal de Posturas (Lei Municipal nº 2826/2002); Parcelamento de solo 
Municipal (Lei Municipal nº 3140/2005); Educação Ambiental (Lei Municipal 
nº 9795/1999// Lei Municipal nº 3618/2011 e Decreto 4530/2012); Lei 
Municipal nº3739/2014 (Dispõe sobre o controle de desperdício de água); Lei 
Municipal  nº 3397/2008 - Política Municipal de Recursos Hídricos.  
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