
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
JUAZEIRO - BAHIA

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 1
D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de textos;  tipos de textos;  ortografia  oficial;  classes  de palavras 
variáveis e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos  
verbos; conjugações verbais; colocação de pronomes nas frases; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; tipos  
de predicado; classificação das palavras quanto ao número de sílabas; dígrafos, encontros vocálicos e consonantais; 
divisão silábica; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; usos de “porque”, “por 
que”, “porquê”, “por quê”; usos de “mau” e “mal”; semântica: sinonímia, antonímia.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 
com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro do do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica, 
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas 
na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade contemporânea.  Desenvolvimento  urbano  brasileiro.  Cultura  e 
sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO EXCETO LABORATORISTA
Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central  
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia  e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5.  
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; 
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 
com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro do do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica, 
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas 
na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade contemporânea.  Desenvolvimento  urbano  brasileiro.  Cultura  e 
sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CARGO 202 - LABORATORISTA
Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central  
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia  e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5.  
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; 
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 
com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro do do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica, 
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas 
na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade contemporânea.  Desenvolvimento  urbano  brasileiro.  Cultura  e 
sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
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Conhecimentos Específicos: Normas de biossegurança laboratorial. Transporte e destinação de resíduos. Riscos físicos, 
químicos e biológicos. Materiais e equipamentos laboratoriais. Normas de acondicionamento e conservação de reagentes e 
material biológico. Métodos de esterilização de materiais. Medidas, unidades e preparo de soluções. Padrões de Potabilidade 
da  Água.  Coleta  de  amostras  de  água  para  análises  laboratoriais.  Análises  físico-química  e  microbiológica  da  água. 
Características físicas e químicas da água. Tratamento de água e efluentes. Noções de microbiologia.  

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO
Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central  
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia  e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5.  
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; 
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 
com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro do do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica, 
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas 
na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade contemporânea.  Desenvolvimento  urbano  brasileiro.  Cultura  e 
sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CARGO: 301 – ELETROTÉCNICO
Conhecimentos Específicos: Eletricidade: Eletromagnetismo. Corrente alternada, monofásica, trifásica, potência em corrente 
alternada. Correção de Fator de Potêncial. Análise de circuitos. Instrumentos de medição de corrente, tensão e potência. 
Medição de isolamento e resistência de terra. Multímetros e osciloscópios. Máquinas e Instalações Elétricas: circuitos de 
comando de iluminação e força, lâmpadas de descarga, dispositivos de proteção, quadros de distribuição, Transformadores de 
força, auto-transformadores, transformadores de corrente e de tensão. Motores de indução monofásicos trifásicos. Ligação de 
motores monofásicos e trifásicos. Circuitos de comando, proteção e sinalização, contatores. Chaves de partida de motores com 
tensão reduzida. Projeto luminotécnico. Projetos de instalações prediais.  projetos de instrumentação e controle. Conhecimento 
de materiais industriais de baixa tensão e alta tensão. Análise de diagramas elétricos de força e de comando. Análise de  
projetos elétricos. Simbologia elétrica. Conhecimento das normas de baixa tensão – NBR 5410 – e de alta tensão – NBR 6979, 
Desenho: uso de escala e simbologia, Projeto de sistemas de comando e proteção de quadros de comando de motores de  
indução, medidor de vazão, sensor de pressão, sensor de nível, Especificação de cabos de força, de comando e eletrodutos, 
iluminação interna e externa. Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgotamento sanitário: Equipamentos 
eletromecânicos utilizados, projetos elétricos, especificações técnicas, equipamentos de comunicação, rádio comunicação e 
telefonia,  quadro de comando, consumo de energia,  elaboração e fiscalização de projetos elétricos,  dimensionamento e 
orçamento, coordenação e supervisão de obras, operação e manutenção preventiva e corretiva. Consumo de energia elétrica. 
Noções de segurança e higiene do trabalho das tarefas realizadas. Relações humanas. 

CARGO: 302 – TÉCNICO DE CONTROLE DE MEIO AMBIENTE
Conhecimentos Específicos:  Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. Conservação da Biodiversidade. 
Biomas. Ecossistemas. Noções de Climatologia. Qualidade da Água. Análise Físico-Química e Microbiológica de Água e 
Esgoto. Tratamento de Água e Efluentes. Manejo de Bacias Hidrográficas. Poluição ambiental: água, solo e ar. Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos.  Gestão Ambiental.  Estudo  de Impacto Ambiental  (EIA)  e  Relatório  de Impacto Ambiental  (RIMA). 
Legislação Ambiental. 

CARGO: 303 – TÉCNICO DE SANEAMENTO
Conhecimentos Específicos: Planejamento urbano. Qualidade ambiental em áreas urbanas. Arborização Urbana. Praças, 
parques e áreas verdes. Sistemas de Drenagem Urbana. Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto. Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos.  Destinação correta  para resíduos sólidos urbanos.  Serviços profilaxia  e  política  sanitária.  Normas de 
biossegurança laboratorial. Noções de qualidade ambiental e de preservação do meio ambiente. Ecologia e poluição ambiental. 
Legislação Sanitária e Ambiental.

CARGO: 304 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Conhecimentos Específicos: Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e 
promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração 
aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. 
Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças 
profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança no transito; CIPA – Comissão Interna de Prevenção 
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de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; 
Elaboração do PPRA e PCMSO. 

CARGO: 401 – ENGENHEIRO CIVIL
Língua Portuguesa:  1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central  
defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos 
parágrafos).  2.  Tipologia  e gêneros textuais.  3.  Figuras de linguagem. 4.  Emprego dos pronomes demonstrativos.  5.  
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; 
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 
subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas 
funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de 
tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  
Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Matemática:  Conjuntos:  operações e problemas; Conjuntos numéricos;  naturais,  inteiros,  racionais e reais (operações e 
problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; 
Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2o 

grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das 
figuras planas.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Juazeiro do do Estado da Bahia. Noções gerais sobre a vida econômica, 
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas 
na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade contemporânea.  Desenvolvimento  urbano  brasileiro.  Cultura  e 
sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Conhecimentos Específicos: 1. Topografia: fundamentos de Topografia (medições, cálculos e representações de ângulos e 
distâncias). 2.  Planimetria. 3. Altimetria. 4. Curvas de nível.  5. Escalas.  6. Instrumentos topográficos.  7.  Taqueometria. 8. 
Desenho topográfico. 9. Nivelamento. 10. Cálculo de áreas e volumes. 11. Locação de projetos. 12. Mecânica dos fluidos. 13.  
Estática dos fluidos. 14. Cinemática dos fluidos. 15. Escoamento dos fluidos incompressíveis. 16. Quantidade de movimento. 
17.  Escoamento  dos  fluidos  reais.  18.  Semelhança  e  análise  dimensional.  19.  Cálculo  de  condutos.  20.  Escoamento 
permanente em canais. 21. Medidas de escoamento. 22. Escoamento de fluidos ideais compressíveis. 23. Recursos hídricos. 
24. Ciclo hidrológico. 25. Balanço hídrico. 26. Meteorologia. 27. Métodos hidrológicos. 28. Cheias. 29. Estiagens. 30. Obras 
hidráulicas  (barragens  e  vertedouros).  31.  Saneamento  ambiental.  32.  A  biosfera  e  seu  equilíbrio.  33.  Fatores  que 
comprometem a salubridade ambiental. 34. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. 35. A preservação dos recursos 
naturais. 36. Estruturação e reestruturação sanitária das cidades. 37. Qualidade da água. 38. Noções de tratamento de água 
para abastecimento. 39.Dimensionamento de sistemas públicos de abastecimento de água para zona rural e urbana. 40. 
Sistemas de tratamento de esgoto.  41. Estruturas.  42.  Diagramas de esforços em vigas e pórticos planos de estruturas 
isoestáticas. 43. Dimensionamento de estruturas de concreto aramado (flexão de vigas, torção de vigas, flexão de lajes, torção 
de lajes, pilares). 44. Patologia das estruturas de concreto armado. 45. Técnicas de recuperação e reforço de estruturas de 
concreto. 46. Manutenção preventiva das estruturas. 47. Estruturas metálicas. 48. Estruturas de madeira. 49. Estruturas de 
concreto pretendido. 50. Estruturas pré-moldadas. 51. Fundações: tipos de fundações. 52. Orçamentação, 53. Licitação, 54. 
Contratos e Fiscalização de Obras Públicas.
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