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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - PROVA ESCRITA 

 
 

Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 

Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 

Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de 

Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.  

 

Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 

quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 

um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – 

transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de 

quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  

 

Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos específicos ao Município de Nova Odessa. 

 
 
 

II -  PROVA PRATICA 

 

Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; 

direção e operação veicular; acoplagem de implementos para serviços de aragem, gradeamento e roçagem. 

 

ANEXO III 

ATRIBUIÇOES DO EMPREGO 

 

Dirigir tratores, bem como engatar e acoplar aos mesmos os equipamentos (Arados, Grades Niveladoras, 

Perfuradores de Solo e Roçadeiras) e o Jacto pulverizador, para execução de serviços referentes à roçagem. Arar, 

gradear, “tombar” terra de terrenos e áreas municipais, abrir brocas em solo e aplicar herbicidas; vistoriar o veículo 

diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, 

freios, faróis, parte elétrica e outros para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos 

quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; 

realizar reparos de emergência; manter o veículo limpo, lavado e em perfeitas condições; observar e controlar os 

períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; 

realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, itinerário percorrido, 

além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da Administração; recolher o veículo após a 

utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado; fazer uso de Equipamentos de 

Proteção Individual; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 


