
 1 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

COPASA/MG 
Auxiliar de Serviços de Saneamento 

 

ÍNDICE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA   

1. Leitura, compreensão e interpretação de textos ........................................................................................................................................ 01 

2. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de textos ......................................................................... 01 

3. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua .......................................................................................................... 09 

4. Estrutura fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação tônica e gráfica ....................... 09 

5. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego ................................................................................................ 18  

6. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas ............................................................................................. 16 

7. Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares).  

8. Crase ........................................................................................................................................................................................................ 14 

9. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise ............................................................................................................................. 24 

10. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação ........................................................................................................................................ 15 

  

MATEMÁTICA   

1. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas ............................................................... 01 

2. Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum ........................................... 02 

3. Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas .......................................................................... 04 

4. Frações e números decimais: Operações com números decimais ............................................................................................................ 04 

5. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares)20 

6. Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas ..................................................................................... 01 

7. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas ............................................................. 04 

8. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e ponderada.................................... 29 

Regra de três simples. Regra de três composta ............................................................................................................................................ 13 

9. Porcentagem, juros simples e montante ................................................................................................................................................... 14 

10. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração ...................................................................... 11 

Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas ................................................... 30 

 



 2 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Noções básicas de lógica:  

1.1. Conectivos, tautologia e contradições, implicações e equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento: 

1.2. Compreensão e elaboração da estrutura lógica de situações-problema por meio de raciocínio dedutivo .............................................. 01 

1.3. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas ........... 01 

2. Raciocínio matemático: 

Utilizar o raciocínio matemático para resolver situações e problemas que envolvam os seguintes conteúdos: 

2.1. Conjuntos numéricos racionais e reais - operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e  
decimal; números e grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem .......... 26 

2.2. Expressões algébricas: equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações lineares ......................................................... 26 

2.3. Sequências, Progressão aritmética e Progressão Geométrica ............................................................................................................... 31 

 

LEGISLAÇÃO 

Código de Conduta Ética  ............................................................................................................................................................................. 01 

Política Anticorrupção ................................................................................................................................................................................... 03 


