
 

 

ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

Língua Portuguesa (comum a todos os cargos) 
Compreensão e interpretação de texto; vocabulário; Fonema e letra: dígrafo, encontros vocálicos, encontros consonantais e divisão 
silábica. Substantivo próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo, gênero (masculino e feminino), número 
(singular e plural) e grau, (aumentativo e diminutivo). Artigo. Adjetivo: simples, flexão de gênero e número, adjetivos pátrios. 
Numeral: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário.  Pronomes  pessoais  e  possessivos. Verbo: noções  de tempo presente,  
passado e  futuro. Concordância  nominal. Significação das  palavras: sinônimos  e  antônimos.  Ortografia  (escrita  correta  
das palavras). Acentuação gráfica. Pontuação. 
 
Informática (comum a todos os cargos) 
Noções de operações de microcomputadores: Sistema Operacional Windows, Microsoft Office. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet, Outlook e funções das teclas. 
 
Raciocínio Matemático (comum a todos os cargos) 
Conjuntos: (conceito, igualdade, classificação, pertinência, inclusão, operações de união e interseção); números naturais: 
(operações: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação); problemas sobre as quatro operações fundamentais; 
operações inversas; sistema de numeração decimal; sistema monetário brasileiro; expressões e sentenças matemáticas; frações; 
números decimais; porcentagem; medidas de comprimento; medidas de superfície; medidas de volume; medidas de massa; 
medidas de capacidade, medidas de tempo. 
 
Legislação e história do município de Arraial do Cabo (comum a todos os cargos) 
O Estatuto Social da Empresa; A Lei de criação da Empresa; Breve história de Arraial do Cabo: a fundação, a emancipação, a 
mudança para a categoria de município. Aspectos geográficos: a localização (limites, posição no estado e no Brasil), o  clima, relevo, 
as praias, os pontos turísticos, os diferentes acessos a Arraial do Cabo, as principais atividades econômicas. As datas comemorativas. 
 
Conhecimento Específico (Auxiliar de Serviços Gerais) 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local 
de trabalho. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias 
públicas e praças municipais. Tarefas de construção. Instrumentos agrícolas. Serviços de lavoura. Aplicação de inseticidas e 
fungicidas. Lavagem de máquinas e veículos. Limpeza de peças e oficinas. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene pessoal e com 
todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 
 
Conhecimentos Específicos (Recepcionista) 
Relações Interpessoais: comunicação humana e relações interpessoais. O processo de comunicação. A comunicação; fatores 
determinantes e barreiras. A comunicação nas organizações. Administração de conflitos: desenvolvimento de trabalho em equipe. 
Métodos de atendimento ao público. Cliente externo e interno. Atendimento telefônico e de balcão. O perfil do profissional de 
atendimento. Ética, postura e cidadania: o indivíduo e as características pessoais. O papel do servidor. Interação com o público 
interno e externo. Adequação da indumentária. Conhecimento da estrutura e do funcionamento da administração pública do 
município e da ESAC: Órgãos, competências; . Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e 
concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências.   Noções de 
administração de pessoal, de material e de patrimônio; Atos administrativos de uso mais frequentes circulares, avisos, portarias, 
ofícios, despachos, ordens de serviços. Procedimentos administrativos; Noções básicas de organização de arquivos e fichários; 
Documentos oficiais, tipos de documentos: Correspondência oficial: conceito, classificação; recepção e expedição de 
correspondência em geral; Protocolo: conceito, sistema de protocolo; O conhecimento e uso eficiente do telefone (PABX), 
recebimento e transmissão de mensagens telefônicas. Ética profissional. Cidadania: direitos e deveres do cidadão. O cidadão como 
usuário e contribuinte. 
 



 

 

Conhecimentos Específicos (Motorista AB e D)  
Anexo  I do Código de  Trânsito  Brasileiro: conceitos  e definições.  Sistema Nacional de Trânsito. Normas  gerais  de circulação e  
conduta: o  trânsito,  a  via pública, passagem de nível, ciclovia  e  ciclo  faixa, parar,  estacionar,  classificação  das  vias  públicas, 
velocidades  permitidas  (máxima e mínima) para  as vias  públicas. Regras  fundamentais  de trânsito. Sinalização. Pedestre  e  
condutores não motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor 
Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, 
IPVA, DPVAT. Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva: conceito. 
Acidente evitável e acidente inevitável Direção preventiva e  corretiva. Tipos de atenção, Causas de acidentes: imperícia, 
imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação condutor veículo. 
Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de 
colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrifuga e força centrípeta. 
Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica  (gasolina,  etanol  e  diesel). Chassi. Motor.  Tempo de funcionamento do 
motor. Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de ignição, sistema de lubrificação 
e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de 
direção, sistema de freios. Pneus e rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios. 
 
Conhecimento Específico (Eletricista) 
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos utilizados na atividade. Confecção de 
instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas 
de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas. Noções de 
Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e equipamentos.  
 
Conhecimento Específico (Pedreiro) 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Execução de trabalhos de alvenaria e concretos. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança; conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. 
 
Conhecimento Específico (Operador de Jato Vácuo)  
Operação de bombas, vistoria de  elevatórias: procedimentos; vistoria de  redes de aspiração e recalque: conceitos e procedimento; 
manobras de  válvulas e registros; Noções de medidas (linear, superfície, volume, vazão e pressão). Noções de segurança de 
trabalho  em estação de tratamento de esgoto, saúde pública. Práticas sanitárias e ações preventivas. 
 
Conhecimento Específico (Operador de E.T.E)  
Operação de bombas, vistoria de  elevatórias: procedimentos; vistoria de  redes de aspiração e recalque: conceitos e procedimento; 
manobras  de  válvulas e registros; operação de  painéis de comando elétrico: conceitos e procedimentos; noções elementares de 
química; noções de medidas (linear, superfície, volume, vazão e pressão); noções elementares de conceitos em eletricidade 
(corrente, tensão, resistência e potência): aplicações. Noções de segurança de trabalho em estação de tratamento de esgoto, saúde 
pública. Práticas sanitárias e ações preventivas; problemas sanitários, médicos e sociais; epidemiologia; normas  e padrões de 
interesse sanitário e da saúde. 
 
Conhecimento Específico (Vigia) 

Noções de segurança no trabalho: EPIS – Equipamentos de Proteção Individual; Noções de higiene e limpeza; Regras de Segurança; 
Equipamentos de Proteção; Relações interpessoais; Ética profissional. Noções acerca das funções inerentes ao cargo, tais como: 
Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância; Prevenção de Acidentes; Primeiros Socorros; Atitudes diante de incêndio (uso de 
extintores); Postura profissional. Organização; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do 
cargo, do serviço públicos e privados. 

 
 
 
 
 



 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
Língua Portuguesa (comum a todos os cargos) 
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; Estilística: figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
 
Legislação e história do município de Arraial do Cabo (comum a todos os cargos) 
O Estatuto Social da Empresa; A Lei de criação da Empresa; Breve história de Arraial do Cabo: a fundação, a emancipação, a 
mudança para a categoria de município. Aspectos geográficos: a localização (limites, posição no estado e no Brasil), o  clima, relevo, 
as praias, os pontos turísticos, os diferentes acessos a Arraial do Cabo, as principais atividades econômicas. As datas comemorativas. 
 
Raciocínio Matemático (comum a todos os cargos) 
Questões envolvendo o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; Raciocínio 
verbal; Raciocínio seqüencial (seqüências lógicas); Raciocínio Espacial e Raciocínio Temporal; Números naturais: Comparação, 
ordenação, seriação e organização em agrupamentos; Números Inteiros: Comparação, ordenação, seriação e organização em 
agrupamentos, operações, situações problemas; Sistema de numeração decimal, operações fundamentais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Análise, interpretação e resolução de situações, problemas a partir dos diversos 
significados das operações; Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas; Proporcionalidade: 
noção de razão entre números, proporção entre duas ou mais razões e grandezas, teorema fundamental da proporção; 
Divisibilidade: Noções de divisores, múltiplos, número primo, mmc, mdc e aplicações na resolução de problemas do cotidiano; 
Números racionais: Operações, representações e exploração dos diferentes significados dos racionais em situações problemas; 
Sistema monetário brasileiro; Equações: Expressões algébricas, valor numérico de uma expressão algébrica, equações de 1º e 2º 
graus, resolução de situações problemas com equações e sistemas de equações de 1º e 2º graus; Geometria: Figuras planas, sólidos 
geométricos e suas propriedades; Composição e decomposição de figuras planas e espaciais, planificações;  Medidas: Cálculos com 
unidades de medida de comprimento, massa, superfície e capacidade; Perímetros, áreas e volumes;  Tratamento da Informação: 
Leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos; Média, moda e mediana;  Semelhança: semelhança de triângulos, relações 
métricas no triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras.  
 
Conhecimentos de Informática (comum a todos os cargos) 
Introdução a conceitos de hardware e software de computador. Introdução ao sistema operacional Microsoft Windows (XP, Vista e 
7). Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint). 
 
Conhecimentos Específicos (Auxiliar Administrativo) 
Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade. Funções administrativas: planejamento, organização, 
controle e direção. Estrutura organizacional. Comportamento organizacional. Rotinas administrativas: técnicas de arquivo e 
protocolo. Racionalização do trabalho. Higiene e segurança do trabalho: conceito, importância, condições do trabalho. Técnicas 
administrativas e organizacionais. Delegação de poderes; centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação. 
Redação oficial e técnica. Etiqueta no trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação interpessoal; 
atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Qualidade de vida no trabalho. Legislação: Constituição da República 
Federativa do Brasil: dos Princípios Fundamentais; dos Direitos e Garantias Fundamentais (dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos); da Administração Pública (Disposições Gerais; dos Servidores Públicos). 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa (comum a todos os cargos) 
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; Estilística: figuras de linguagem; Ortografia; Pontuação. 
 
Legislação e história do município de Arraial do Cabo (comum a todos os cargos) 
O Estatuto Social da Empresa; A Lei de criação da Empresa; Breve história de Arraial do Cabo: a fundação, a emancipação, a 
mudança para a categoria de município. Aspectos geográficos: a localização (limites, posição no estado e no Brasil), o  clima, relevo, 
as praias, os pontos turísticos, os diferentes acessos a Arraial do Cabo, as principais atividades econômicas. As datas comemorativas. 
 
Raciocínio Matemático (comum a todos os cargos) 
Questões envolvendo o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; Raciocínio 
verbal; Raciocínio sequencial (sequencias lógicas); Raciocínio Espacial e Raciocínio Temporal;  Números naturais: Comparação, 
ordenação, seriação e organização em agrupamentos; Números Inteiros: Comparação, ordenação, seriação e organização em 
agrupamentos, operações, situações problemas;  Sistema de numeração decimal, operações fundamentais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação);  Análise, interpretação e resolução de situações, problemas a partir dos diversos 
significados das operações; Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas; Proporcionalidade: 
noção de razão entre números, proporção entre duas ou mais razões e grandezas, teorema fundamental da proporção; 
Divisibilidade: Noções de divisores, múltiplos, número primo, mmc, mdc e aplicações na resolução de problemas do cotidiano; 
Números racionais: Operações, representações e exploração dos diferentes significados dos racionais em situações problemas; 
Sistema monetário brasileiro; Equações: Expressões algébricas, valor numérico de uma expressão algébrica, equações de 1º e 2º 
graus, resolução de situações problemas com equações e sistemas de equações de 1º e 2º graus;  Geometria: Figuras planas, sólidos 
geométricos e suas propriedades; Composição e decomposição de figuras planas e espaciais, planificações;  Medidas: Cálculos com 
unidades de medida de comprimento, massa, superfície e capacidade; Perímetros, áreas e volumes;  Tratamento da Informação: 
Leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos; Média, moda e mediana;  Semelhança: semelhança de triângulos, relações 
métricas no triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras. 
 
Conhecimentos de Informática (comum a todos os cargos) 
Introdução a conceitos de hardware e software de computador. Introdução ao sistema operacional Microsoft Windows (XP, Vista e 
7). Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint). 
 
Conhecimentos Específicos (Advogado) 
Direito Constitucional: Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho na Constituição Federal. 
Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Direito de Greve. Mandado de Segurança. Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho. 
Causas trabalhistas contra a União, os Estados e os Municípios e suas autarquias e empresas públicas. Direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição. Constituição, leis constitucionais e leis complementares. A interpretação das normas constitucionais. 
Hierarquia das leis, a inconstitucionalidade e o seu controle. Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos e Garantias 
implícitos. Normas constitucionais relativas a administração pública e aos servidores públicos. Ordem econômica e financeira. 
Direito Administrativo: Administração pública: Conceito, Administração Direta e Indireta. Agentes públicos. Órgãos públicos. Ato 
Administrativo: Conceito; Classificação; Requisitos; Revogação. Vício do ato administrativo. Invalidade. Anulação. Administração 
Direta e Indireta. Poderes da administração: Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de política. Contrato 
Administrativo. Responsabilidade Civil de Administração. Licitações - Leis nº 8.666/93 e nº 8.883/94. Contratos Administrativos: 
conceito, características, cláusulas exorbitantes, espécies. Licitação: conceito, princípios, modalidades, procedimento. Registro de 
Preços. Pregão. Serviços Públicos: conceito, princípios, classificações, remuneração, delegação de serviços: concessão e permissão. 
Servidores Públicos: cargo, emprego e função pública. Concurso Público. Estabilidade. Aposentadoria. Responsabilidade. Normas 
Constitucionais. Responsabilidade Patrimonial do Estado. Evolução. Tratamento constitucional. Responsabilidade por atos 
administrativos, legislativos e jurisdicionais. Direito Tributário: Competência Tributária. Impostos: disposições gerais; imposto  sobre 
o Patrimônio e a Renda; Imposto sobre Serviços. Taxas: Conceito; Disposições gerais. Contribuições de Melhoria: Conceito; 
Disposições gerais. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação Tributária: fato gerador; 
sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário; responsabilidade tributária. Crédito tributário. 
Isenção e Imunidade. Direito Penal – Dolo e culpa. Responsabilidade penal. Crimes contra a Administração Pública. Crimes contra a 
Organização do Trabalho. Crimes de Abuso de Autoridade. Crimes contra a Ordem Econômica e as Relações de Consumo e 
Economia Popular. Crimes previstos na lei de licitação. Crimes contra o meio ambiente. Extinção da punibilidade. Direito Civil: 
Direito: Noção; Direito Público e Privado; O problema da Unificação do Direito Privado. Direito das Coisas: posse e propriedade; 
servidão e usufruto; hipoteca e penhor; Direito Civil  - Conceito. Interpretação das Normas Jurídicas: Função; Espécies; Métodos, 



 

 

Analogia, Princípios Gerais do Direito, Eqüidade. Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço: Revogação; Irretroatividade; Direito 
adquirido. Domicílio e Residência. Prescrição: Conceito; Prazo; Suspensão; Interrupção; Decadência. Pessoa Física: Personalidade; 
Modificação; Capacidade. Pessoa Jurídica: Conceito; Categorias; As Fundações. Bens. Ato Jurídico e fato jurídico. Negócio jurídico. 
Obrigações; Conceito; Obrigação de dar, fazer e não fazer; 
Obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; Cláusula Penal. Obrigações Líquidas e Ilíquidas. Da liquidação. Extinção das 
obrigações: Do pagamento  - objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; Da mora; Compensação, novação, transação; O direito 
de retenção. Contratos: Disposições gerais; Principais modalidades de contrato; Do imóvel ocupado pelo empregado. 
Responsabilidade civil. Direito Comercial: Das Sociedades Comerciais: Conceito; Personalidade Jurídica; Tipos. Sociedades por 
Quotas de Responsabilidade Limitada; Formação de seu nome; Limite de responsabilidade dos sócios; Poderes de gerência e sua 
delegação; Posição dos Sócios dissidentes. Sociedades por Ações: Formação de capital; Limite da responsabilidade dos acionistas; 
Órgãos societários. Sociedade Simples, Títulos de créditos, Estabelecimento Comercial: Conceito; Elementos formadores; Principais 
teorias sobre a sua natureza jurídica. Concordata e Falência: Concordata - noções; Falência - estado de fato e estado de direito; 
Sentença declaratória de falência; termo legal de falência; Habilitação de credores; A falência no Direito do Trabalho. Sociedades 
Simples. Títulos de crédito.  Direito Processual Civil: Mandado de Segurança. Da Jurisdição e da competência: Formas e Limites da 
jurisdição civil; Competência internacional; Competência interna  - em razão do valor e da matéria, competência funcional e 
competência territorial; Modificações da competência. Da ação: Conceito; Ação e pretensão; Ações de conhecimento, executivas e 
cautelares; Ação mandamental; Ação declaratória e declaratória incidental; Condições da Ação. Do Processo: Natureza jurídica; 
Processo e Procedimento; Formação, extinção e suspensão do processo; Pressupostos Processuais; Princípios Fundamentais; 
Conceito de Mérito. Do Pedido: Petição inicial - requisitos e vícios; Pedido determinado, genérico e alternativo. Cumulação de 
pedidos; Interpretação e alteração do pedido. Da resposta do Réu: Contestação, exceção e reconvenção. A carência de ação. 
Litispendência, conexão e continência de causa; Exceções processuais - incompetência, impedimento e suspeição; Reconvenção; 
Revelia. Recursos. Ação Popular e Ação Civil Pública. Tutela Antecipada e Tutela Específica. Previdência Social: Benefícios e Contrato 
de Trabalho: quanto ao “auxílio-doença” e sua complementação pelo empregador; idem, quanto à aposentadoria. Aposentadoria-
Modalidade e seus efeitos no contrato de trabalho; Salário-maternidade; Salário família; Infortúnios do trabalho.  
 
Conhecimentos Específicos (Engenheiro Civil) 
Estruturas: resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de estado e de influência); 
dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de concreto armado e protendido; resistência dos 
materiais. Geologia aplicada à Engenharia Civil, Fundações e Obras de Terra: propriedades e classificação dos solos, movimentos de 
água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações 
superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento).Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em 
condutos forçados e com superfície livre (canais), ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, 
vazões de enchente, dimensionamento de obras de drenagem rodoviária, sistemas de drenagem pluvial. Materiais de Construção, 
Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras. Segurança e Manutenção de Edificações. Engenharia Legal. 
Conservação de Energia. Noções de Segurança do Trabalho. Legislação Ambiental aplicada a Engenharia. Normas Técnicas, fases do 
projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, obras complementares, 
sinalização e segurança viária. Pavimentação: Terminologia dos pavimentos: definições, conceitos, objetivos, classificação dos 
pavimentos, estrutura dos pavimentos rígidos e flexíveis; Dimensionamento de pavimento flexível: índice, suporte, número 
equivalente do eixo padrão (N), métodos utilizados; Drenagem dos revestimentos dos pavimentos; Análise de estruturas: Ensaios de 
estruturas ou elementos estruturais sob carregamentos estáticos e dinâmicos. Ensaios de vigas, pilares e placas de concreto 
armado, aço e madeira. Análise do comportamento de vigas à flexão e ao cisalhamento. Verificação de pilares à compressão 
concêntrica e excêntrica. Análise de placas à flexão. Experimental: Ensaios de modelos reduzidos de treliças planas e espaciais, vigas, 
pilares e placas de concreto armado, aço e madeira sob carregamentos estáticos e dinâmicos; Noções básicas de GIS; Vistoria e 
emissão de parecer; Sistemas de meio ambiente e instrumentos de gestão ambiental; Espaços especialmente protegidos (Lei 
9.985/2000 e Decreto regulamentador - grupos e categorias de Unidades de Conservação e CONAMAS 302, 303, 357 e 369); 
Licenciamento Ambiental (Resolução CONAMA 237); Fiscalização Ambiental. Controle de Emissões Atmosféricas; Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Leis Federal n.º 9.433/97). 

 


