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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
    

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTALCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, ponto de vista do autor, ideia central e ideias 
convergentes. Ortografia: divisão silábica, uso do hífen, vírgula, ponto e vírgula, travessão e parênteses, 
acentuação gráfica, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, pontuação. 
Singular, plural, masculino e feminino. Morfologia: artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição. Sintaxe: voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência 
nominal e verbal. Fonologia: fonemas, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). 
Semântica: sinônimo, antônimo, figuras de linguagem, conotação e denotação. 
 
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Operações com 
números naturais e números racionais. Equação do 1º grau. Expressões algébricas. Regra de três. Raiz quadrada. 
Números primos. Juros simples. Razão e proporção. Sistema métrico decimal: comprimento, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama, quilograma, área e volume. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. 
Porcentagem. Grandezas proporcionais. Problemas. Sistema Monetário Brasileiro. Raciocínio lógico. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIOCONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO 
 
Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:Língua Portuguesa:    
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, estrutura textual, coesão e coerência, recursos coesivos, 
ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. 
Morfologia: processos de formação de palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, 
verbo, conjunção, numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da 
oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
colocação pronominal. Semântica: relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, 
antônimo, homônimos e parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação. Fonologia: fonemas e letras, 
sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura 
brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo acordo ortográfico. 
    
Matemática:Matemática:Matemática:Matemática:    
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais e números 
racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. 
Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis. Equações de 1º e 2° Grau. Problemas. 
Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples e composta. Juros simples e composto. Razão e 
proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria: Forma, perímetro, área, volume e ângulo. 
Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema 
Monetário Brasileiro. 
 
 
 



    
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULESTADO DO RIO GRANDE DO SULESTADO DO RIO GRANDE DO SULESTADO DO RIO GRANDE DO SUL    

MUNICÍPIO DEMUNICÍPIO DEMUNICÍPIO DEMUNICÍPIO DE    ERVAL SECOERVAL SECOERVAL SECOERVAL SECO    
 

Página | 2  

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/CONHECIMENTOS GERAIS (PARA TODOS OS CARGOS/FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES)))) 

 
Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:Conhecimentos Gerais:    
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do Estado e do 
Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Lei Orgânica do Município. Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, 
esportes, inovações tecnológicas e científicas, do município, do Estado, do Brasil e do mundo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS/FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES 
 
* * * * Operador de MáquinasOperador de MáquinasOperador de MáquinasOperador de Máquinas::::    
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n° 9.503/97 e suas alterações. Sistema Nacional de Trânsito. Resolução n° 
168/2004 - Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e 
elétricos. Resolução 285/2008 - Altera e complementa o Anexo II da Resolução nº 168/2004 e trata dos cursos 
para habilitação de condutores de veículos automotores e dá outras providências. Sinalização de trânsito. 
Direção defensiva. Primeiros socorros. O cidadão e o trânsito. O trânsito e o meio ambiente. Cargas Perigosas. 
Mecânica básica: painel de instrumentos, motor, combustível, lubrificante, refrigeração, sistema elétrico, câmbio 
e embreagem, direção, suspensão, freios, pneus, manutenção preventiva. Equipamentos obrigatórios. 
Conservação e limpeza do veículo. Direção econômica. Segurança. Simbologia. Conhecimento das máquinas 
(patrola, carregadeira, rolo compactador, trator de pneus e outros). Telefones de emergência. Relações humanas 
no trabalho. Atribuições do cargo. 
 
* Visitador:* Visitador:* Visitador:* Visitador:    
Constituição Federal de 1988. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n.º 9.394/1996. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069/1990. Lei n.º 8.742/93 (Dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras providências). Lei n.º 8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências). Lei n.º 8.142/90 (Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências). Lei Estadual n.º 12.544/2006 (Institui o Programa Primeira Infância Melhor - PIM - e dá outras 
providências). Planejamento Familiar. Métodos Contraceptivos. Aleitamento Materno. Saúde da Mulher. Saúde 
da Criança. Cuidados preventivos de saúde. Pressupostos teóricos e legais da Educação Profissional. Orientação 
vocacional e profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. Vigotsky, Piaget. Ética no 
trabalho. Noções de informática. Atribuições do cargo.  
 
 
 
 
 
 
 
 


