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              ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E OU / BIBLIOGRÁGICO 

  
EMPREGOS COM EXIGÊNCIA MÍNIMA - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
CARGO: 1.01 - CARPINTEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e 
plural; diminutivo e aumentativo; 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de 
Numeração Romana; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Noções de desenho técnico de carpintaria. Conhecimento e utilização de ferramentas e equipamentos de 
carpinteiro. Características gerais de madeira, compensados e aglomerados. Conhecimento e utilização de 
pregos, parafusos, encaixes de madeira. Formas de estrutura de concreto. Estruturas de telhados e cobertura 
em geral. Colocação e montagem de esquadrias, pisos e forros de madeira.  
 
CARGO: 1.02 - ENCANADOR 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e 
plural; diminutivo e aumentativo; 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de 
Numeração Romana; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Instalação predial de água fria e quente. Instalação predial de esgoto, águas pluviais e ventilação. Tipos de 
tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros. Conhecimento de materiais e ferramentas. 
Dimensionamento de redes de água e esgoto. Caixas d’água: limpeza e desinfecção. Instalações sanitárias. 
Bombas de recalque. Tipos de poços e bombas d’água: Noções de motor de bombas. Conhecimentos de cálculo 
de área. Segurança dos equipamentos. 
 
CARGO: 1.03 - MECÂNICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e 
plural; diminutivo e aumentativo; 
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MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de 
Numeração Romana; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Noções de Mecânica: Injeção eletrônica; mecânica carburada (carburadores em geral); motores: diesel, 
aspirado e turbinado; transmissão; suspensão; cambio e embreagem; freios: mecânico, ar e hidráulico; 
cabeçotes: diesel, gasolina e álcool; caixa de direção: mecânica e hidráulica; conhecimento em ferramentas 
mecânicas, hidráulica e de precisão. Lubrificação. Montagem e desmontagem de motores, caixa e diferencial. 
Solda. 
 
CARGO: 1.04 - PEDREIRO I 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e 
plural; diminutivo e aumentativo; 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de 
Numeração Romana; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Leitura e interpretação de projetos simples. Marcação de obra. Fundações. Tipos de sapata, impermeabilização. 
Concreto armado: materiais empregados, execução de estruturas em concreto armado, traços de concreto, 
formas, ferragem. Tipos de argamassa: preparo e utilização. Construção em alvenaria: materiais empregados, 
técnicas de construção, ferramentas, equipamentos utilizados. Revestimento de pisos e paredes: materiais 
empregados, técnicas de execução. Telhados: materiais empregados, estruturas utilizadas, coberturas 
utilizadas. Pintura e repintura. Instalações hidrossanitárias. Usos de prumo, nível e esquadro. Noções sobre 
segurança no trabalho. EPI – Norma Regulamentadora nº 6; Ergonomia – Norma Regulamentadora nº 17 
 
CARGO: 1.05 - SERVENTE DE PEDREIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e 
plural; diminutivo e aumentativo; 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de 
Numeração Romana; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
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Limpeza e escavação do terreno.Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames. Alvenaria de tijolos, 
pedras e outros materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, 
concreto armado. Acabamentos. Noções de colocação de Pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos). 
contra pisos, muros, muro de arrimo. Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na 
construção civil. Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade.  
 
CARGO: 1.06 - SERVIÇOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; separação 
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; Sinônimos e antônimos; Acentuação: acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Substantivo (comum, próprio, coletivo, simples e composto); masculino e feminino; singular e 
plural; diminutivo e aumentativo; 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números naturais: representação dos Números Naturais, antecessor e sucessor; - Operações - adição, 
subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; Sistemas de Numeração; decimal e horário; Sistema de 
Numeração Romana; Sistemas de medidas – comprimento, massa, volume e superfície; Números 
multiplicativos: dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Noções básicas de conservação e manutenção. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda 
armazenagem de materiais e utensílios. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, 
descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. 
 

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA MÍNIMA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
CARGO: 1.07 - AGENTE ADMINISTRATIVO I   
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e 
auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e 
gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Noções gerais sobre processos de arquivo de documentos. Correspondência comercial (recepção e emissão). 
Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. Teorias da 
Administração. Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação com 
arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; Conceitos de 
Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados à Internet 
 
CARGO: 1.08 - COZINHEIRA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e 
auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
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MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e 
gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. . 
Recebimento e conferência de gêneros alimentícios e outros materiais. Controle de materiais e utensílios usados 
na cozinha. Higiene e limpeza da cozinha; higiene e limpeza dos utensílios. Conhecimentos inerentes ao 
funcionamento de copa/cozinha. Técnicas de confecção de bolos, doces, sucos, café, chás e comidas em geral. 
Técnicas de armazenamento de alimentos naturais e congelados. Armazenamento de Alimentos Naturais: 
Seleção, Lavagem, Sanificação, Enxágue e Estoque. 
 
CARGO: 1.09 - MESTRE DE OBRAS   
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e 
auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e 
gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e complementares. Limpeza e escavação do terreno. Locação 
de obras. Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras 
e outros materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto 
armado. Noções de armaduras para concreto. Lajes pré-moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação 
de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos). Confecções de caixas de inspeção, de passagem, 
fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro de arrimo. Fiscalização e verificação de 
qualidade dos materiais. Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil. 
Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade. Colocação de telhas e de fibro-cimento. 
Noções de qualidade e produtividade na área. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, 
descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. 
 
CARGO: 1.10 - MOTORISTA I   
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e 
auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e 
gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Noções de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços 
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básicos de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Manual de Formação de 
Condutores Veicular. Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Proteção ao meio 
ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais.  
 

CARGO: 1.11 - OPERADOR DE MÁQUINAS 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto, Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e 
auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e 
gráficos.  Raciocino Lógico.  Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, 
compatível com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de 
Capivari. Noções de trânsito; Noções básicas de mecânico diesel; Noções básicas de operação de máquinas; 
Serviços básicos de manutenção; Equipamentos de proteção, Meio ambiente. Código de Trânsito Brasileiro – 
Lei 9503/1997. 
 

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA MÍNIMA - ENSINO MÉDIO COMPLETO E / OU TÉCNICO 
 
CARGO: 2.01 - AGENTE DE MOBILIDADE URBANA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari.  
Noções de projetos de sistemas integrados de transporte coletivo urbano; Noções de sistemas de circulação 
não-motorizados (ciclovias, passeios, calçadas); Tecnologias adequadas para a melhoria da qualidade e da 
produtividade da circulação urbana; Acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência. 
Quantificação de materiais de sinalização horizontal; Resolução CONTRAN 160 - Anexo II - leis e sinais de 
trânsito; Manual de Formação de Condutores Veicular. Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro. 
Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana – disponível em 
www.cidades.gov.br  
Cadernos do Programa Brasil Acessível – volumes 1 à 6 - disponível em 
www.cidades.gov.br  
 
CARGO: 2.02 - AGENTE DA DEFESA CIVIL 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
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MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Caracterização social, econômica, política e principais fatos/indicadores ambientais, do 
desenvolvimento tecnológico e segurança pública da história recente do município de Capivari. Geografia da 
Cidade de Capivari: clima, topografia, uso e ocupação do solo, rios e lagoas, população e principais atividades 
econômicas. 
Lei Federal 12.340/2010 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre as transferências de 
recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução 
nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, e dá outras 
providências. 
Decreto n° 7.257 de 04 de agosto de 2010; - Regulamenta a Medida Provisória no  494 de 2 de julho de 2010, 
para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de 
emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, 
e dá outras providências.  
Política Nacional de Defesa Civil – www.defesacivil.gov.br   
 
CARGO: 2.03 - AGENTE FISCAL 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari.  
Constituição Federal: Princípios fundamentais, Garantias, Direitos e Garantias Fundamentais. Os Municípios. 
Administração Pública. Aspectos e normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. Os tributos, em especial os 
de competência municipal. Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Tributos: Impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. Obrigação tributária. Crédito Tributário. Normas relativas ao Poder Executivo. Lei 
Complementar Nº 001/2003. "Aprova o Código Tributário do Município de Capivari, e dá outras providências. 
 
CARGO: 2.04 - ALMOXARIFE 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
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Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Conceitos de Patrimônio, Classificação, Controle, Estocagem, Entrada e Saída de Materiais, Inventário, Baixa,  
Integração, Movimentação, Material Permanente, Unidade de Patrimônio, Organização do Trabalho. 
 
CARGO: 2.05 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Fundamentos da administração: Características básicas das organizações formais; tipos de estrutura 
organizacional, natureza, finalidades e critérios de estruturação; processo organizacional e as funções básicas 
de planejamento, direção, organização e controle; administradores, habilidades, papéis, função, motivação, 
liderança, comunicação e desempenho; princípios e sistemas de administração federal; estrutura e 
funcionamento do serviço público no Brasil. administração financeira e orçamentária, orçamento público; 
princípios orçamentários; SIAFI, licitações: modalidade dispensa e inexigibilidade; tempo de trabalho; jornada 
de trabalho; horário de trabalho; trabalho extraordinário. Conceitos básicos de operação de 
microcomputadores; Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos 
básicos para utilização do pacote MS-Office; Conceitos de Internet; 
 
CARGO: 2.06 - AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Noções básicas de Biblioteca, tipos de Biblioteca, organização funcional; Acervo, noções básicas de 
seleção/aquisição e tratamento técnico, guarda e preservação do acervo; tipos de catálogos; registro de obras 
(tombamento); preparo físico do material; obras de referência; bases de dados bibliográficas; Atendimento ao 
usuário; conhecimentos básicos de circulação e empréstimo; levantamentos bibliográficos; orientação a 
consulta e pesquisa; serviços de referência; sistema de classificação; Normatização de documentos conforme 
ABNT; História do livro e da biblioteca; Bibliotecas: tipos e conceitos; Noções de preservação de documentos; 
Noções de catalogação e classificação; Noções de organização e administração de bibliotecas: acervo, serviço, 
preparo técnico, arranjo nas estantes; Serviços ao usuário; Direitos autorais; Ética profissional/relações no 
ambiente do trabalho. Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 
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com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; Conceitos de 
Internet. 
CRUZ, Anamaria da Costa; MENDES, Maria Teresa Reis; WEITZEL, Simone da Rocha. A biblioteca: o técnico 
e suas tarefas. 2. ed. Niterói: Intertexto, 2004. 
LUCCAS, Lucy; SERIPIERRI, Diane. Conservar para não restaurar. Brasília, DF: Thesaurus, c1985. 
MARTINS, Wilson. A palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca: um capítulo referente à 
propriedade literária. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Ática, 2001. 
MILANESI, Luiz. O que é biblioteca. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
MILANESI, Luiz. Ordenar para desordenar: centros de cultura e bibliotecas públicas. 2. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. 
PINHEIRO, Ana Virginia; WEITZEL, Simone da Rocha. A ordem dos livros na biblioteca: uma abordagem 
preliminar ao sistema de localização fixa. Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2007. 
SILVA, Divina Aparecida da; ARAUJO, Iza Antunes. Auxiliar de bibliotecas: técnicas e práticas para formação 
profissional. 5. ed. Brasília, DF: Thesaurus, 2003. 
SILVA, Odilon; GANIM, Fátima. Manual da CDU. Brasilia, DF: Briquet de Lemos, 1994. 
SPINELLI JÚNIOR, Jayme. Introdução à conservação de acervos bibliográficos. Rio de Janeiro: Fundação 
Biblioteca Nacional, 1995. 
 
CARGO: 2.07 - CUIDADOR DE IDOSO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Caderno de Atenção à Saúde da pessoa idosa e Envelhecimento. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_pessoa_idosa_envelhecimento_v12.pdf 
Lei Federal n.º 10.741, de 1º de Outubro DE 2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 
Guia Prático do Cuidador - disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf  
Plano de Ação para o enfrentamento da Violência contra a pessoa idosa. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acao_enfrentamento_violencia_idoso.pdf 
ABNT NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 
BARROS, CYBELE FERRE – Casa Segura – Uma Arquitetura para a Maturidade – Editora Author – 2000; Rio de 
Janeiro – RJ. 
 
CARGO: 2.08 - EDUCADOR SOCIAL 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
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Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Lei 8.742/1993 – LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social;  
PNAS – Política Nacional de Assistência Social;  
NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social;  
Lei nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente;  
Declaração Universal dos Direitos Humanos;  
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo;  
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária;  
Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes;  
Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil;  
Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua;  
Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha);  
Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso;  
Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 
CARGO: 2.09 - FISCAL DE OBRAS PARTICULARES 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível  
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais, Segurança e 
Ordem Pública. Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços. 
Fundamentos técnicos e legais da construção civil. A função do Fiscal de obras. Auto de Infração. Auto de 
Apreensão. Tributos Municipais. Noções de direito municipal.  Lei Orgânica do Município de Capivari. 
Constituição Federal de 1988. Título VI da Tributação e do Orçamento. 
 
CARGO: 2.10 - INSTRUTOR DE PRÁTICA DESPORTIVA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - Art. 205 ao 
214; LEI FEDERAL Nº 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.; Lei Federal 10.741/03 – 
Estatuto do Idoso; Lei Federal 10.671/03 – Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. 
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O CORPO, O JOGO E AS SUAS RELAÇÕES SÓCIOS CULTURAIS - Principios fundamentais: o olhar o corpo por 
sua origem cultural. O jogo atuando nos diferentes ambientes da formação social e cultural. Conceitos : O jogo, 
o simbolismo, as regras, o corpo e as práticas corporais. Princípios fundamentais: O esporte e atividade física 
na infância, adolescência e adultícia. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. A 
iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas setoriais e gestão pública de esporte e lazer. Planejamento e projeto de atividades 
físicas, esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Conceitos: atividade física, cultura corporal, saúde, 
esporte e qualidade de vida, anatomia, cinesiologia, biomecânica, fisiologia do exercício, treinamento de força, 
medidas de avaliação, teoria e metodologia do treinamento desportivo, questões didático-pedagógicas; práticas 
corporais, planejamento e projetos.  
 
CARGO: 2.11 - TÉCNICO EM MUSEOLOGIA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Qualidade no Atendimento ao Público: Comunicabilidade, Apresentação, Interesse, Presteza, Eficiência, 
Tolerância, Discrição. Relacionamento interpessoal. Noções de museologia. Noções de planejamento, 
organização e divulgação de eventos. 
BARROSO, Gustavo. Introdução à Técnica de Museus. Vol. 1 
BOUILHET, Henry. O museu e a vida; tradução Jeanne France Filiatre Ferreira da Silva. 
Rio de Janeiro: Fundação nacional Pró-memória; Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro- RS; 
Belo Horizonte: UFMG, 1990. 100p. Título Original: Le musèe et la vie. 
BOURDIEU. Pierre DARBEL. Alain, O Amor pela Arte: os museus de arte na europa e seu público. Editora Zouk. 
2004 
MANUAL de Cadastro de Instituições Museológicas. IPHAN/MINC, outubro de 2005 
MOTTA, Ariadne Barbosa de Sousa. Manual de manutenção de obras de arte para encarregados de igrejas e 
casas históricas. Rio de Janeiro: IPHAN, 1996. 
 
CARGO: 2.12 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari.  
Legislação que rege a segurança do trabalho (NRs/Portaria 3.214); Normas técnicas específicas, Corpo de 
Bombeiros - quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio; Normas técnicas de edificações (ABNT), 
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para locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, sinalização de segurança); 
Legislação Ambiental estadual e federal; Técnicas de análise de acidentes; Conhecimentos gerais sobre 
avaliações ambientais e os equipamentos a serem utilizados; Conceitos de gerenciamento de risco; Conceito 
sobre processos de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente da série ISSO 9002, ISSO 14000, 
Equipamentos de proteção individual; Prevenção e combate a incêndios; CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho; Classificação e caracterização dos riscos ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, 
ergonômicos e de acidentes; Controle e eliminação de riscos.  BRASIl. Lei Federal 6514 de 22 de dezembro de 
1977 e Decreto 46.076 de 31 de agosto de 2001 e respectivos IT; BRASIL. Lei Federal 8.080, de 19/09/1990. 
Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde.  BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle 
social e define critérios de repasse financeiro nos Sistema Único de Saúde 
 
CARGO: 2.13 - TÉCNICO DE SOM 
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES – De acordo com o novo acordo ortográfico 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; Morfologia; 
substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; 
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de 
linguagem; Análise sintática: termos da oração. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Operação de conjunto dos números inteiros e racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem; regra de três simples; Introdução à Estatística: Gráficos, 
média aritmética, geometria, porcentagem; média aritmética ponderada; Equações do 1º e 2º grau; Sistemas 
e equações com duas variáveis; Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS, E BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e  
Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível 
com a função. Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari.  
Técnicas de som e iluminação em produção audiovisual; A importância da iluminação em estúdio e locação; 
Sonoplastia; Operação de mesa de áudio e Edição, mixagem e sonorização; Microfones; Equipamentos 
analógicos e digitais  
McLEISH, Robert. Produção em rádio: um guia abrangente da produção radiofônica. São Paulo: SUMMUS, 2001. 
VALLE, Sólon do. Microfones. Tecnologia e aplicação. Rio de Janeiro, Música & Tecnologia, 1997.  
Manual do radialista. Guarulhos/SP, Editora Parma, 2.ed., 1992.  
Revista Áudio Música & Tecnologia. Rio de Janeiro: Editora Música & Tecnologia 
 

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA MÍNIMA - ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
CARGO: 3.01 - ANALISTA DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 40 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Fatos 
Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. Lógica de programação: 
algoritmos, fluxogramas, depuração. Estrutura de dados e organização de arquivos. Arquitetura cliente-servidor 
multicamadas. Conceitos básicos sobre desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicações. Paradigma de 
orientação a Objetos: conceitos e aplicações. Banco de dados: conceitos básicos, características dos bancos 
relacionais (MS-SQLServer, PostGreSQL, MySQL) e a linguagem SQL. Modelagem de dados: Diagramas 
Entidade-Relacionamento e mapeamento para modelo relacional. Noções sobre Metodologias de Análise, 
Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. Tecnologias WEB: Webservices, AJAX, XML, DHTML, CSS. 
Conhecimentos sobre Linguagens de programação WEB: PHP, Javascript e HTML. Conhecimentos sobre 
linguagem de programação Delphi, VisualBasic. Interface de interação com usuário: interface gráfica, 
ergonomia e usabilidade. Noções básicas de arquitetura de computadores: barramento, processador, memória, 
E/S. Noções de sistemas operacionais: gerência de memória, sistema de E/S, sistemas de arquivos. Instalação 
de software aplicativo, atualizações e manutenção de sistemas, configuração de ferramentas administrativas, 
máquinas virtuais, licença de software, software livre, código aberto. Segurança: Conceitos; autenticação, 
certificação digital, chaves pública e privada, protocolos seguros. Conceitos; tipos de ataques, vírus, trojans, 
firewall, IDS, filtro de pacotes, proxy, malwares. 
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CARGO: 3.02 - ARQUITETO 
CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 40 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Fatos 
Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. Projeto de arquitetura e 
engenharia: arquitetônico, instalações hidrossanitárias, prevenção contra incêndio. Especificação de materiais. 
Métodos e técnicas de desenho e projeto. Definição de programa funcional da edificação. Estudos de viabilidade 
técnica- financeira. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso).  
Projetos complementares – especificação de materiais e serviços, dimensionamento básico e compatibilização. 
Construção e organização do canteiro de obras. Execução de fundações, estrutura em concreto, madeira, 
alvenaria e aço. Coberturas e impermeabilização. Perícia e legislação pertinente. Análise de contratos para 
execução de obras. Normas técnicas, legislação profissional.  Legislação ambiental e urbanística. Projeto de 
Urbanismo. Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano. Dimensionamento e programação dos 
equipamentos públicos e comunitários. Sistema viário (hierarquização e dimensionamento e geometria). 
Sistemas de infra-estrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação saneamento ambiental 
(drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coleta e destinação de resíduos sólidos). Noções de 
sistema cartográfico e de geoprocessamento.  Planejamento urbano. Uso do solo. Gestão urbana e 
instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos). Licenciamento ambiental. 
Instrumentos econômicos e administrativos. Aspectos sociais e econômicos do planejamento urbano. 
Patrimônio histórico. Projetos e obras de restauro e revitalização de edificações e sítios históricos. Princípios de 
planejamento e de orçamento público. Noções de Direito Administrativo. Legislação Ambiental. 
 
CARGO: 3.03 - ASSISTENTE SOCIAL 
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 40 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Fatos 
Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. 
Constituição Federal – artigos relacionados à Família, Idoso, direitos, cidadania, infância e adolescência. Noções 
de Direito: Família e sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética e Política Social. Serviço Social e Família. 
Serviço Social e interdisciplinidade.  
LEI FEDERAL Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 
LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13 de julho de 1990) - Estatuto da criança e do Adolescente – ECA 
LEI FEDERAL Nº 11.340, de 07/08/2006 – Lei Maria da Penha; 
LEI FEDERAL N° 10.741, de 1°/10/2003 - Estatuto do Idoso 
LEI FEDERAL Nº 8.080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde 
LEI FEDERAL No 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências 
FÁVERO, E. T. Serviço Social, práticas judiciárias, poder: implantação e implementação do Serviço Social no 
juizado de menores de São Paulo. São Paulo: Veras, 1999 (Série Núcleo de Pesquisa; 3).  
MARTINELLI, M. L. Identidade e alienação. São Paulo; Cortez, 2000.  
ABREU, Marina Maciel. Serviço Social e a organização da cultura. São Paulo: Cortez, 2002. 
GENTILI, Pablo; FRIGOTTO, Gaudêncio. A cidadania negada. São Paulo: Cortez, 2001 
MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. São Paulo: Cortez, 2001 
IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na contemporaneidade. São Paulo: Cortez, 1998 
CARVALHO, M. C. B. (org) Família contemporânea em debate. São Paulo: Educ, 1995.  
KALOUSTIAN, S. M. (org) Familia Brasileira: a base de tudo. São Paulo, Cortez, 1998.  
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: Vozes, 1998.  
DEMO, P. Cidadania tutelada e cidadania assistida. Campinas/SP: Autores associados, 1995.  
DEMO, P. O charme da exclusão. Campinas/SP: Autores associados, 1998. 
 
CARGO: 3.04 - ENGENHEIRO  
CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 40 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Fatos 
Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. Materiais de Construção 
Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais; Metais e ligas; Materiais e produtos 
cerâmicos; Vidros; Tintas e vernizes; Polímeros; Madeiras e derivados; Aglomerantes; Pedras naturais; 
Agregados; Argamassas; Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, aplicação, cura e 
controle tecnológico. Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares; Fundações: blocos, 
sapatas isoladas, sapatas “corridas”, tubulões e estacas; Construções em madeira; Construções em aço; 
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Construções em concreto armado: fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do concreto, cura, 
desmonte de formas; Construções em alvenaria; Telhados; Escadas; Esquadrias; Pintura; Quantificações, 
orçamentos, cronogramas e controle. Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações hidráulicas: componentes 
e materiais das instalações; Instalações prediais de água fria, de água quente, proteção e combate a incêndio e 
estações prediais de recalque; Instalações sanitárias: esgoto, ventilação, águas pluviais. Teoria das Estruturas e 
Resistência dos Materiais: Estática das Estruturas: sistemas de forças, equilíbrio, graus de liberdade, apoios, 
estaticidade e estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas, vigas simplesmente apoiadas, vigas 
simplesmente apoiadas com balanços, vigas inclinadas, pórticos simples, treliças isostáticas; Resistência dos 
Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão em um plano oblíquo, deformação linear, deformação 
linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke; comportamento elástico e comportamento 
plástico dos materiais usuais, deformações e tensões em barras tracionadas e em barras comprimidas, torção 
em barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta normal, deslocamentos em vigas, flambagem. 
Elementos de Sistemas Estruturais: Estruturas de Madeira: propriedades das madeiras, caracterização das 
propriedades das madeiras, dimensionamento de elementos comprimidos, dimensionamento de elementos 
tracionados, dimensionamento de vigas, ligações dos elementos estruturais; Estruturas de Concreto Armado: 
propriedades do concreto, aços para concreto, ação conjunta do aço e do concreto, aderência, ancoragens, 
dimensionamento de peças no estado limite último solicitações normais e tangenciais, detalhamento de vigas, 
pilares e lajes; Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos destinados à construção. 
 
CARGO: 3.05 - ENGENHEIRO ELÉTRICO 
CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 40 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Fatos 
Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari. Fenômenos eletrostáticos; 
Cargas elétricas; Campo elétrico; Condutores, semicondutores e isolantes elétricos; Diferença de Potencial 
(ddp); Tensões e correntes; Lei de Coulomb; 1ª e 2ª Lei de Ohm; 1ª e 2ª Leis de Kirchoff; Geradores de tensão 
e de corrente; Teoremas de rede (Thevenin e Norton; Indutores, resistores e capacitores; Circuitos RLC; 
Circuitos monofásicos e trifásicos, Wattímetro, Varmetro e Fasímetro; Transformadores; Eletrônica básica 
(diodos, transistor etc.); Aterramento em instalações elétricas em atmosferas explosivas; Normas NBR 5410 – 
Instalações elétricas de baixa tensão; NR – 10 – Norma regulamentadora de segurança em serviços e 
instalações elétricas. NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; Autocad; Corrente de 
curto-circuito;Sistemas de proteção de equipamentos (fusível diazed, relétérmico etc.); Segurança do trabalho; 
Acessibilidade. EPI – Norma Regulamentadora nº 6; Ergonomia – Norma Regulamentadora nº10 – Segurança 
em Instalações e Serviços em Eletricidade.  
 
CARGO: 3.06 - GESTOR DE CONVÊNIOS 
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS, E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 40 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Fatos 
Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Capivari.  Requisitos para a 
celebração do convênio; Justificativa da excepcionalidade; Princípio da vantajosidade econômica para a 
Administração em detrimento da realização direta do objeto; Formas de participação - transferência de 
recursos, cessão de pessoal, cessão de imóveis e equipamentos; Formalização do ajuste e das transferências; 
Competências e responsabilidades do Poder Público; Competências e responsabilidades da entidade 
conveniada; Prestação de Contas. 
AGUIAR – Ubiratan Diniz de ET AL. Convênios e tomadas de contas especiais: Manual Prático. 2 – Ed. Belo 
Horizonte, Fórum, 2004 
Basto Neto, Murilo de Miranda. Convênios: uma nova abordagem. Curitiba: Negócios Públicos, 2007. 
Bittencourt, Sidney. Manual de Convênios administrativos. Rio de Janeiro: Temas e ideias. 2005 
LEI Federal no 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
DECRETO Nº 93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986 - Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do 
Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências. 
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências-  
DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007. - Dispõe sobre as normas relativas às transferências de 
recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências 
PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/MCT Nº 127, DE 29 DE MAIO DE 2008 - Estabelece normas para 
execução do disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. 



 
               PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI/ SP 

                 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS  Nº  02/2011 
 
 

  14 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO De 2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 -  Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
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