Companhia Águas de
Joinville/SC - CAJ-SC
Agente Operacional

Língua Portuguesa
Interpretação de texto; .......................................................................................................................................................1
Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; ............................................................................3
Ortografia oficial; .................................................................................................................................................................6
Acentuação Gráfica; ......................................................................................................................................................... 13
Pontuação; .......................................................................................................................................................................... 15
Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições e conjunções; ........................................................ 20
Concordância verbal e nominal; .................................................................................................................................... 31
Crase; .................................................................................................................................................................................. 34
Regência. ............................................................................................................................................................................. 37

Matemática
Números inteiros: operações e propriedades; ................................................................................................................1
Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e propriedades; ..........................................3
Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; ............................................................................................6
Equação do 1º grau; Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. .......... 12
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; ...................................................... 19
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; ................................................................................................................ 21
Raciocínio Lógico. .............................................................................................................................................................. 25
MMC (Mínimo Múltiplo Comum) e MDC (Máximo Divisor Comum). ....................................................................... 38

Conhecimentos Específicos
Lei nº 5054/2004 Lei de Criação da Companhia Águas de Joinville. .......................................................................1
Noções básicas de conservação e manutenção ...............................................................................................................2
Noções básicas de higiene e limpeza. ...............................................................................................................................6
Equipamentos de proteção individual (EPI). ............................................................................................................... 11
Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza. Guarda e
armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta
das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de
ferramentas, utensílios e equipamentos; ...................................................................................................................... 18
Relacionamento humano no trabalho. .......................................................................................................................... 29
Importância da disciplina no trabalho. ......................................................................................................................... 32
Produtos de Limpeza: aplicação, dosagem, armazenagem e manipulação;............................................................ 35
Noções básicas de reciclagem e descarte de materiais .............................................................................................. 38
Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. .................................................................................................. 43
Noções básicas de Construção Civil: alvenaria de tijolos, carpintaria, calçamentos, chapisco, reboco, massa fina,
pintura e preparação de massas; .................................................................................................................................... 59
Noções Básicas em Hidrossanitários. ............................................................................................................................ 72

Cuidados no carregamento e descarregamento de furgões e caminhões. .............................................................. 83
Noções básicas de serviços de alvenaria: Reboco, e paralelepípedos...................................................................... 92
Pequenos reparos em rede hidráulica e de esgotamento sanitário. ........................................................................ 92
Limpeza de bueiros, valas, canteiros de obras. ............................................................................................................ 94
Noções básicas de pintura. .............................................................................................................................................. 98
Noções básicas de eletricidade. ....................................................................................................................................102
Noções básicas de mecânica. .........................................................................................................................................109
Noções básicas de hidráulica (sistema predial de água, esgoto e drenagem) ......................................................126
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. ......................................................................................138

