SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU/ES
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Interpretação de texto. Linguagem: tipos de linguagem, língua falada e língua escrita. Semântica: significação das
palavras, sinônimo, antônimo, polissemia, homônimo.
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas
envolvendo as quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro.
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil e de Ibiraçu/ES. Noções gerais
sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na imprensa sobre
esses aspectos no Estado do Espírito Santo. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no
trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

101 -Ajudante

102 - Auxiliar
Serviços Gerais

103 - Motorista

Conhecimentos básicos dos dispositivos de hidrometria. Inspeção, Fiscalização e Tarifação;
Conhecimento da Capacidade de Hidrômetros. Identificações de Problemas Técnicos e
Mecânicos com Hidrômetros. Aferição de hidrômetros. Técnicas de setorização para leitura
e entrega de avisos no Município. Conhecimento básico de informática, internet e
operação de programas redatores de texto e planilhas eletrônicas. Noções de Prevenção
de acidentes e de organização de disciplina geral; Noções sobre EPI - Equipamentos de
Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva; Conhecimento das
Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios necessários para realização do
trabalho de ajudante; Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com
o emprego; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e
impactos ambientais; Noções básicas de manutenção e reparos em encanamento; Caixas
d’água: limpeza e desinfecção. Instalações sanitárias; Instalação predial de esgoto, águas
pluviais e ventilação; Tipos de tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros;
Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro e conduítes e PVC e cerâmicas
Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções de
higiene e higiene no ambiente de trabalho. Limpeza e higienização de banheiros e áreas
comuns. Armazenamento, cuidados de manuseio e destino do lixo. Lixo Orgânico e
Reciclagem. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Recepção e armazenamento
de materiais de limpeza. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de alimentos
Relatório de pedidos de material de consumo, limpeza e gêneros alimentícios. Práticas de
conservação de alimentos e organização de copa e cozinha. Equipamentos para a
segurança e higiene. Simbologia dos produtos químicos e de perigo. Noções de prevenção
de acidentes de trabalho e incêndio. Zelo pelo patrimônio público. Relacionamento
humano no trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Ética e cidadania. Controle de estoque
de material de limpeza e de cozinha.
Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Noções de motor e
sistemas auxiliares. Noções de sistema de Transmissão. Conhecimentos sobre pneus e
rodas. Relações com o meio ambiente (política ambiental). Direção Defensiva e normas de
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104 - Encanador

105 - Operador de
Máquinas Pesadas

106 – Pedreiro

segurança. Crimes de Trânsito. Sinalização de regulamentação. Sinalização de advertência.
Noções de Segurança do Trabalho, Cidadania e Consciência Ecológica. Noções básicas de
primeiros socorros. Questões relativas às atividades inerentes a função.
Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Conhecimentos
Gerais sobre Instalações Hidráulicas - Projeto, escolha de matérias e instalação - As plantas
e suas simbologias. Principais atividades de Instaladores Hidráulicos - Normas da ABNT.
Água - do Projeto à instalação hidráulica de residência e prédios. - dimensionamento materiais - registros - sistema de aquecimento - água quente - Sistema de esgoto e
ventilação. Vantagens e desvantagens dos sistemas disponíveis - Sistema Direto - Sistema
Misto - Sistema indireto de bombeamento. Cuidados preventivos e forma de manutenção
- Torneiras - válvulas de descarga - entupimentos mais comuns. Instalação de aquecedor
solar de água. Formas de reaproveitamento da água. Instalação e limpeza de caixa d'água
- tipos de caixa d'água. Tipos de Tubos e conexões. Instalação de banheiras, vasos sanitários
e lavatórios. Formas e Equipamentos utilizados para redução do consumo de água.
Instalações de Proteção e Combate a Incêndios. Noções básicas de Hidráulica. Manutenção
preventiva, corretiva e de urgência Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao
Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção
de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho,
medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e
primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e
armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de
trabalho.
Conhecimento do sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como:
leitura do painel, alavancas, nível de óleo, pressão do óleo, de água, condições de freio,
pneus, noções de controle e conhecimento dos comandos dos equipamentos. Manutenção
e limpeza de veículos. Serviços de inspeções, registros e reparos. Anotações de ocorrências.
Principais defeitos automotivos. Testes e medidas de defeitos. Principais ferramentas de
Oficina Mecânica. Noções básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios
de incêndio. Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Noções de
segurança no trabalho. Questões relativas às atividades inerentes a função.
Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de
proteção coletiva (EPC). Segurança no Trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e
prevenção. Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Execução de trabalhos de
alvenaria e concretos. Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene:
pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. Interpretação de Desenhos e Plantas
de Engenharia. Estabilidade de muros e arrimo. Permeabilidade. Materiais de construção:
aglomerantes, cimento e agregados. Preparos, utilização e controle do concreto. Alvenaria
e revestimentos de paredes e pisos. Ferramentas e equipamentos utilizados. Medições
utilizadas em uso adequado de ferramentas e materiais.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. Denotação e
Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos,
pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação
gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica:
Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, sujeito, predicado. Concordância nominal e verbal.
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MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações fundamentais (adição,
subtração, multiplicação e divisão) no conjunto dos Números Reais (Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais).
Porcentagem. Conceito de metade, dobro e triplo. Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo e
massa. Comparação de comprimentos, capacidades ou massas por meio dos conceitos de: maior e menor, largo
e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras geométricas. Resolução de
situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil e de Ibiraçu/ES. Noções gerais
sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na imprensa sobre
esses aspectos no Estado do Espírito Santo. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no
trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

201 - Operador de
Estação de
Tratamento de
Água- ETA

202 - Operador de
Estação de
Tratamento de
Esgoto – ETE

203 - Operador de
ETA Distrital

Noções de práticas laboratoriais: Unidades de medidas de concentrações e preparo de
soluções utilizadas no processo de tratamento. Identificação e utilização de equipamentos
simples de leitura direta (ex. potenciômetro, turbidímetro, termômetros) e vidrarias
laboratoriais. Conversões de unidades de medidas. Coleta de amostras para análises
físicoquímicas e bacteriológicas. Características da água. O tratamento: cloro, flúor.
Objetivos do tratamento da água. Estação de tratamento, tipos de unidades de tratamento
de água, controle de qualidade de da água. Noções Elementares de Hidráulica: Conceitos
elementares das partes constituintes de um sistema de abastecimento de água. Noções
sobre unidades de medidas hidráulicas: volumes de água, vazão, velocidade, pressões,
áreas, níveis. Identificação e leitura de instrumentos de medição de vazão, de pressão e de
níveis, (hidrômetros, manômetros e indicadores). Noções sobre materiais e equipamentos
hidráulicos, ferramentas e acessórios utilizados na manutenção de sistemas de
abastecimento de água. Uso do Equipamento de Segurança e Normas.
Noções de práticas laboratoriais: Unidades de medidas de concentrações e preparo de
soluções utilizadas no processo de tratamento. Identificação e utilização de equipamentos
simples de leitura direta (ex. potenciômetro, turbidímetro, termômetros) e vidrarias
laboratoriais. Conversões de unidades de medidas. Coleta de amostras para análises
físicoquímicas e bacteriológicas. Noções Elementares de Hidráulica: Conceitos elementares
das partes constituintes de um sistema de abastecimento de esgotos. Noções sobre
materiais e equipamentos hidráulicos, ferramentas e acessórios utilizados na manutenção
de sistemas de coleta de esgotos. Uso do Equipamento de Segurança e Normas. Coleta de
amostras para análises físicoquímicas e bacteriológicas. Características da água. O
tratamento: cloro, flúor. Objetivos do tratamento da água. Estação de tratamento, tipos de
unidades de tratamento de água, controle de qualidade de da água.
Noções de práticas laboratoriais: Unidades de medidas de concentrações e preparo de
soluções utilizadas no processo de tratamento. Identificação e utilização de equipamentos
simples de leitura direta (ex. potenciômetro, turbidímetro, termômetros) e vidrarias
laboratoriais. Conversões de unidades de medidas. Coleta de amostras para análises
físicoquímicas e bacteriológicas. Características da água. O tratamento: cloro, flúor.
Objetivos do tratamento da água. Estação de tratamento, tipos de unidades de tratamento
de água, controle de qualidade de da água. Noções Elementares de Hidráulica: Conceitos
elementares das partes constituintes de um sistema de abastecimento de água. Noções
sobre unidades de medidas hidráulicas: volumes de água, vazão, velocidade, pressões,
áreas, níveis. Identificação e leitura de instrumentos de medição de vazão, de pressão e de
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níveis, (hidrômetros, manômetros e indicadores). Noções sobre materiais e equipamentos
hidráulicos, ferramentas e acessórios utilizados na manutenção de sistemas de
abastecimento de água. Uso do Equipamento de Segurança e Normas.
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Gêneros textuais. Gêneros literários. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de
texto. Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Denotação e Conotação. Figuras de linguagem. Classes
gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e interjeições.
Estrutura e formação de palavras. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, acentuação gráfica, crase,
divisão silábica, Novo Acordo Ortográfico. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e
pontuação. Semântica: Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos, ambiguidade,
polissemia. Letra, fonema, dígrafo, encontro vocálico e encontro consonantal. Sintaxe: frase, oração e período;
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Orações coordenadas e orações subordinadas.
Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz) no conjunto dos Números Reais
(Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais). Múltiplos e divisores. Máximo divisor comum (mdc). Mínimo múltiplo
comum (mmc). Sistema métrico decimal. Área e perímetro de figuras planas. Equações do 1º e do 2º grau. Razão
e proporção: propriedades das proporções e divisão proporcional. Regra de três simples. Porcentagem. Juros
simples e compostos. Fatoração. Operações com polinômios. Produtos notáveis. Relações métricas no triângulo
retângulo. Aplicação do teorema de Pitágoras. Razões Trigonométricas. Função afim (do 1º grau). Função
quadrática (do 2º grau). Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Estatística e
Probabilidade. Possibilidades e chances. Tratamento da informação: gráficos e tabelas. Geometria espacial: áreas
das superfícies e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esfera. Resolução de situações problema.
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Política, economia, geografia sociedade, cultura e História de Ibiraçu/ES. Assuntos de interesse geral nas esferas
Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas
áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações
internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações
históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

301 – Auxiliar
Administrativo

Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Classificação de documentos e
correspondências. Correspondência oficial. Processos administrativos: formação, autuação
e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Organização
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no
atendimento ao público, a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura.
Noções de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais.
Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição da República.
Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado - da administração pública.
Tributação e do Orçamento - das finanças públicas. Noções de Direito Administrativo:
Princípios administrativos. Atos Administrativos. Administração pública - administração
direta e indireta e modalidades de entidades administrativas. Licitações e contratos da
Administração Pública (Lei 8.666/93). Ética profissional.
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302 - Fiscal

303 - Técnico de
Contabilidade

304 - Técnico
Químico

401 - Engenheiro
Civil

Fundamentos e técnicas de coleta de dados através de planilhas manuais ou eletrônicas.
Conhecimentos básicos dos dispositivos de hidrometria. Inspeção, Fiscalização e Tarifação;
Conhecimento da Capacidade de Hidrômetros. Identificações de Problemas Técnicos e
Mecânicos com Hidrômetros. Aferição de hidrômetros. Técnicas de setorização para leitura
e entrega de avisos no Município. Conhecimento básico de informática, internet e
operação de programas redatores de texto e planilhas eletrônicas Equipamentos de
Segurança e prevenção de acidente no trabalho.
Princípios de contabilidade. Contabilização de atos e fatos contábeis. Estrutura conceitual
para a elaboração e divulgação de relatório contábil - financeiro. Fatos contábeis e
alterações no patrimônio líquido. Regimes contábeis: caixa e competência. Escrituração
contábil: procedimentos contábeis, livros contábeis, lançamentos. Conceituação de
receitas, ganhos, despesas, custos e perdas. Apropriação de receitas, custos dos serviços
vendidos e despesas. Apuração do resultado, encerramento de exercício social. Elaboração
de relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária a partir dos livros
contábeis. Análise das demonstrações financeiras: análise vertical e horizontal e índices de
liquidez, endividamento, lucratividade, rentabilidade e prazos médios.
Produtos químicos utilizados no tratamento da água e esgoto. Análises microbiológicas e
físico-químicas da água. Elementos químicos e tabela periódica. Substâncias, misturas e
técnicas de separação de misturas. Ligações químicas e forças intermoleculares.
Compostos inorgânicos: classificação, propriedades e aplicações. Massa atômica, massa
molar e mol. Balanceamento de equações químicas. Solubilidade e curvas de solubilidade.
Equilíbrio químico: pH, indicadores ácido-base, hidrólise, solução tampão e produto de
solubilidade. Noções de segurança em laboratório químico e equipamentos de proteção
individual e coletiva. Vidraria laboratorial, uso e princípios de funcionamento de
equipamentos: balança analítica, pHmetro, estufas, centrífuga, purificador de água para
análises laboratoriais. Tratamento de resíduos de laboratório. Assepsia, desinfecção e
esterilização de materiais. Processos de tratamento de água e esgoto.
Planejamento de obras de construção civil: Engenharia de custos, orçamento, composição
de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, especificação de
materiais e serviços, contratação de obras e serviços, planejamento de tempo. Projeto e
execução de obras de construção civil: Topografia, terraplanagem, locação da obra,
sondagem, instalações provisórias, planejamento de canteiros de obras, proteção e
segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas.
Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira e de concreto,
forma, armação, alvenaria estrutural, estruturas pré-fabricadas. Controle tecnológico:
controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira,
materiais cerâmicos, vidro, etc.). Controle de execução de obras e serviços. Argamassas.
Instalações prediais. Alvenaria e revestimentos. Esquadrias. Cobertura. Pisos.
Impermeabilização. Segurança e higiene do trabalho. Ensaio de recebimento da obra.
Materiais para construção civil: Aglomerantes: gesso, cal, cimento Portland. Concreto:
dosagem, tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e
Vernizes. Mecânica dos solos: Origem e formação, índices físicos, caracterização e
propriedades, pressões, prospecção geotérmica, permeabilidade dos solos, percolação dos
solos, compactação, compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques, resistência
ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra. Estruturas de arrimo. Estabilidade de
taludes. Estabilidade das fundações superficiais e profundas. Noções de barragens e
açudes. Resistência dos materiais: deformações, teoria da elasticidade, análise de tensões,
tensões principais, flexão simples, flexão composta, torção, cisalhamento e flambagem.
Análise estrutural: esforços em uma seção: esforço normal, cortante torção e momento
fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. Diagrama de esforços. Estudo das
estruturas isostáticas. Esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e
movimentos nos apoios. Estudos das estruturas hiperestáticas. Método dos esforços,
métodos dos deslocamentos, processo de Cross e linhas de influência em estruturas
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402 - Contador

hiperestáticas. Concreto armado: características mecânicas e reológicas do concreto. Tipos
de aço para concreto armado, fabricação do aço características mecânicas, estados limites,
aderência, ancoragem e emendas em barra de aço. Estruturas Metálicas: Características
mecânicas, cálculo e verificação de barras submetidas à tração simples, compressão
simples e flexão simples. Estruturas de Madeira: Características mecânicas,
dimensionamento a tração, dimensionamento à compressão. Instalações prediais:
elétricas, hidráulicas, esgoto sanitário, telefonia e instalações especiais (proteção e
vigilância, gás, ar comprimento, vácuo e água quente). Hidráulica aplicada e hidrologia:
saneamento básico, tratamento de água e esgoto, o ciclo hidrológico, precipitação,
infiltração, evaporação, previsão, propagação e controle de enchentes e inundações.
Engenharia pública: fiscalização; acompanhamento de aplicação de recursos (medições
emissão de fatura, etc). Documentação da obra: diário e documentos de legalização.
Noções de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamento para obras de
construção civil. Índice de atualização de custos na construção civil.
Fundamentos de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios
contábeis. Patrimônio Público. Execução orçamentária: fases da receita - previsão,
lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa - programação, licitação,
empenho, liquidação e pagamento. Restos a pagar. Dívida Pública e Dívida Ativa.
Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e
escrituração. Balanço Patrimonial. Demonstração dos lucros e Prejuízos acumulados.
Demonstração do resultado do exercício. Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração
do valor adicionado. Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: origem,
conceito, campo de aplicação e legislação. Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. Ciclo orçamentário.
Créditos adicionais. Princípios orçamentários. Sistemas contábeis aplicados ao setor
público e o plano de contas. Controle interno e externo da administração pública: conceito
de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder
Legislativo. Lei Complementar Federal no 101/2000 e suas alterações posteriores - Lei de
Responsabilidade Fiscal; Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores - Lei de
Licitações. Lei Federal nº 10.520/2002 - Institui no âmbito da Administração Pública a
modalidade de licitação denominada pregão. Ética profissional.
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