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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

a) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

1.01, 1.02 e 1.03 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de numeração horário; sistemas de medidas 
- comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 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. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Noções básicas de 

conservação e manutenção, serviços de construção, pintura, elétrica, hidráulica, coleta de sólidos, Limpeza e higienização, Utilização 
de materiais e equipamentos de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Proteção ao meio ambiente: Utilização de 
materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. 
 
1.04 - OPERADOR DE MÁQUINA: RETRO ESCAVADEIRA  
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de numeração horário; sistemas de medidas 
- comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 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. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Noções básicas de operação 
de máquinas retro escavadeira e uso adequado de seus materiais, procedimentos, equipamentos e ferramentas próprias da função. 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997; Placas e sinais de trânsito; Noções básicas de mecânica diesel; Serviços básicos de 
manutenção; EPI - Equipamentos de proteção Individual; Noções Básicas de Proteção e Conservação ao Meio ambiente. 
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o 
conhecimento em operar máquina retro escavadeira mecânica/eletrônica para execução de serviços solicitada pelo avaliador. 
Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as 
necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, 
acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar materiais de acordo com o caso 
apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado pela prefeitura. 
 
1.05 - OPERADOR DE MÁQUINA: TRATOR DE ESTEIRA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; diminutivo e 

aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de numeração horário; sistemas de medidas 
- comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 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. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Noções básicas de operação 
de trator de esteira e uso adequado de seus materiais, procedimentos, equipamentos e ferramentas próprias da função. Código de 
Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997; Placas e sinais de trânsito; Noções básicas de mecânica diesel; Serviços básicos de 
manutenção; EPI - Equipamentos de proteção Individual; Noções Básicas de Proteção e Conservação ao Meio ambiente. 
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CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o 
conhecimento em operar trator de esteira mecânica/eletrônica para execução de serviços solicitada pelo avaliador. Conduzir e 
manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as 
necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, 
acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar materiais de acordo com o caso 
apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado pela prefeitura. 
 

1.06 - OPERADOR DE MÁQUINA: TRATOR AGRÍCOLA  
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de numeração horário; sistemas de medidas 

- comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 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. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Noções básicas de operação 
de trator agrícola e uso adequado de seus materiais, procedimentos, equipamentos e ferramentas próprias da função. Código de 
Trânsito Brasileiro – Lei 9503/1997; Placas e sinais de trânsito; Noções básicas de mecânica diesel; Serviços básicos de 
manutenção; EPI - Equipamentos de proteção Individual; Noções Básicas de Proteção e Conservação ao Meio ambiente. 
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o 
conhecimento em operar trator da agrícola mecânica/eletrônica para execução de serviços solicitada pelo avaliador. Conduzir e 
manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as 
necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, 
acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar materiais de acordo com o caso 
apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado pela prefeitura. 

 
1.07 – MOTORISTA DE CAMINHÃO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos e antônimos; 
acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de numeração horário; sistemas de medidas 
- comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 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. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre 
a rotina do trabalho, compatível com a função. Noções de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção 
de veículos; serviços básicos de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Noções de conhecimento de 
localização de órgãos e/ou autarquias públicas localizados na cidade de São Paulo. Manual de Formação de Condutores Veicular. 

Resolução CONTRAN 160 - Anexo II - leis e sinais de trânsito; Lei 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.  
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o 
conhecimento em Caminhões basculantes mecânico/eletrônico para execução de serviços solicitados pelo avaliador. Conduzir e 
manobrar o caminhão, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-lo conforme as 
necessidades do serviço solicitado pelo Avaliador. Operar mecanismos de levantar e abaixar a caçamba, carregar, mover e levantar 
ou descarregar materiais de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado 
pela prefeitura. 
 


