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CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura, interpretação e compreensão de texto.  .................................................................................................................................... 1 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação.  .................................................................... 24 
Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempos e modos verbais.  ................................................ 43 
Sintaxe.  ................................................................................................................................................................................................. 43 
Concordância nominal e verbal.  ........................................................................................................................................................... 59 
Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e conotação.  .......................................................................................... 41 
Crase.  .................................................................................................................................................................................................... 40 
Regência nominal e verbal.  ................................................................................................................................................................... 63 
Análise sintática: coordenação e subordinação. ................................................................................................................................... 59 
Figuras de linguagem.  ........................................................................................................................................................................... 67 
Fonologia.  ............................................................................................................................................................................................. 33 
 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  
Dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. Impressoras, teclado, mouse, disco rígido, pendrives, scanner, plot-
ter, discos ópticos. Noções do ambiente Windows. MSOffi ce (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) Conceitos relacionados à internet; 
Correio eletrônico. Noções de Sistemas Operacionais. Ícones, atalhos de teclado, pastas, tipos de arquivos, localização, criação, 
cópia e remoção de arquivos, cópias de arquivos para outros dispositivos, ajuda do Windows, lixeira, remoção e recuperação de 
arquivos e de pastas, cópias de segurança/backup, uso dos recursos.  ................................................................................... Pp 1 a 102 
 
 
MATEMÁTICA BÁSICA:  
Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Números pares e números 
ímpares. Unidades de medidas: medida de comprimento, medidas de superfície, medida de volume e medida de massa. Sistema de 
numeração decimal. Múltiplos e divisores. Cálculos das operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Suces-
sor e antecessor (até 1000). Porcentagem.  ............................................................................................................................... Pp 1 a 43 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Instalações, ampliações e manutenção de rede de água, esgotos, ramais domiciliares; operação de equipamentos para desobstru-
ções de redes de esgotos; funcionamento das unidades de tratamento; operação e controle das unidades de captação e recalques 
de água; manutenção preventiva e corretiva em equipamentos das unidades operacionais ETA/ETE, elevatórias e subestação. Me-
didas de volume, peso e vazão. Procedimentos analíticos de rotina tais como: pH, turbidez, cloro, cor, temperatura, DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio), sólidos. Controle de estoque de produtos químicos: formas de armazenamento dos produtos químicos, 
tais como cloro, cal hidratada, sulfato de alumínio, fl úor, formas de transporte e manuseio dos produtos químicos. Manutenção de 
ETA/ETE. Maneiras de utilização dos materiais de expediente, limpeza e conservação das instalações internas e externas das E-
TAs/ETEs; diferentes formas de medição de vazões (vertedores, calha parshall). Coleta correta de amostras;identifi cação das uni-
dades de uma ETA e ETE. Monitoramento e operação de ETA/ETE: tipos possíveis de estações de tratamento de água e esgotos. 
Processos físicos, químicos e biológicos em ETEs e ETAs. Noções de qualidade ambiental e preservação de meio ambiente. Conceito 
de segurança do trabalho EPI’s e EPC’s  ..................................................................................................................................... pp 1

 
a 52 

 
 
 


