
Técnico Operacional - SANEPAR  

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

PARANÁ - SANEPAR 

 

TÉCNICO OPERACIONAL 
  - Agente de Suporte 
  - Eletricista 
  - Motorista 
  - Torneiro 

 

                                      
                                                          ÍNDICE                                  Nível  Médio 

 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão e interpretação de textos, com grau médio de complexidade. Reconhecimento da finalidade 
de textos de diferentes gêneros. Localização de informações explícitas no texto. Inferência de sentido de 
palavras e/ou expressões. Inferência de informações implícitas no texto e das relações de causa e conse-
quência entre as partes de um texto. Distinção de fato e opinião sobre esse fato. Interpretação de linguagem 
não verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc.).  ..................................................................................................... 1 
Reconhecimento do papel das conjunções, advérbios, preposições, locuções etc. nos textos.  .................... 52 
Reconhecimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contri-
buem para sua continuidade.  .......................................................................................................................... 17 
Identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados.  .................................................................... 56 
Identificação de diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do texto.  .................................. 59 
Ambiguidade.  ................................................................................................................................................... 60 
Sinônimos e antônimos.  .................................................................................................................................. 36 
 
MATEMÁTICA:  
Operações com números inteiros, fracionários e decimais.  .............................................................................. 5 
Conjunto e funções.  ........................................................................................................................................... 1 
Progressões aritméticas e geométricas.  ......................................................................................................... 89 
Porcentagem e juros. Regra de três simples.  ................................................................................................. 33 
Razão e proporção.  ......................................................................................................................................... 33 
Medidas de tempo. Sistema de medida.  ......................................................................................................... 28 
Equações de primeiro e segundo grau. Sistemas de equações.  .................................................................... 40 
Formas geométricas básicas. Perímetro, área e volume de figuras geométricas.  ......................................... 93 
Gráficos e tabelas. Resolução de problemas.  ............................................................................................... 109 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural do Paraná, do Brasil e do Mundo.  ........... 1 
O debate sobre as políticas públicas para o meio ambiente, saúde, educação, trabalho, segurança, assis-
tência social e juventude.  ................................................................................................................................ 17 
Ética e Cidadania.  ............................................................................................................................................ 22 
Aspectos relevantes das relações entre os Estados e Povos. ........................................................................ 26 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90): Parte Geral: Título I – Das Disposições Pre-
liminares; Título II – Dos Direitos Fundamentais.  ............................................................................................ 27 

 

 

 
 

 

 

 


