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MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/ RS 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019 – AVISO N° 04 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ADENDO 
 
O prefeito do município de Ilópolis do Estado do Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições legais e o 
Instituto Brasileiro de Seleção Pública (IBRASP), tornam pública o conteúdo programático para as provas 
objetivas dos cargos do Edital n° 02/2019. Considerar-se-á legislação vigente, incluindo alterações, 
legislações complementares, súmulas, jurisprudência e/ou orientações jurisprudenciais, até a data da 
publicação deste Edital. Os conteúdos acrescidos estão expostos por disciplina considerando nível de 
escolaridade, áreas de conhecimento comuns e de conhecimentos específicos. 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL 
Compreensão e interpretação de textos; significado contextual e substituição de palavras e expressões; 
vocabulário. Sinônimos e antônimos. Pontuação de frases; sinais de pontuação e seu uso. Classificação e 
flexão de palavras: singular e plural; masculino e feminino. Ortografia e acentuação. Concordância nominal 
e verbal. Tempos e modos verbais. 
 
2. LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 
Compreensão e interpretação de textos; significado contextual e substituição de palavras e expressões; 
vocabulário. Significação das palavras: sinônimas, antônimas e homônimas. Pontuação. Classes e formação 
de palavras. Ortografia e acentuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. A oração 
e seus termos. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempos, modos e vozes verbais. Ocorrência de crase. 
O uso dos porquês. Emprego de conjunções, locuções conjuntivas e pronomes relativos. Colocação 
pronominal. Relações entre fonemas e grafias. Sintaxe: processos de coordenação e subordinação. 
Equivalência e transformação de estruturas. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e 
inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
 
3. RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO FUNDAMENTAL 
Aplicação dos conteúdos a seguir em resolução de problemas práticos contextualizados: Conceitos básicos 
de raciocínio lógico: sentenças abertas; proposições simples e compostas; negações; número de linhas de 
uma tabela-verdade; valores lógicos das proposições e construção de tabelas-verdade; Equivalências 
lógicas; contradição; contingência; Operações lógicas sobre sentenças abertas; quantificadores lógicos e 
suas negações; Lógica de argumentação; Operações entre números reais (adição, subtração, multiplicação 
e divisão). Porcentagem. Sistema monetário brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, 
superfície, massa e tempo (unidades e transformações de unidades). Equações e sistema de equações do 
primeiro grau. Probabilidade. Estatística. Matemática Financeira: juros simples; razão; proporção; regra de 
três; porcentagem. Conjuntos Numéricos: Naturais e Inteiros: propriedades, operações, divisibilidade, 
números primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Racionais, Irracionais e Reais 
- propriedades, operações, representação geométrica. Equações e inequações: 1º grau, 2º grau. Sistemas 
lineares do 1º grau. Polinômios: operações básicas, produtos notáveis, fatoração e equações. Geometria 
Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e 
circunscritos. Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. Manual compacto de 
matemática: ensino fundamental – Alessandra Bosquilha, João Tomás do Amaral; atualização Mônica 
Miranda. – 1. ed. – São Paulo: Rideel, 2010. Publicações que contemplem os conteúdos listados. 
 
4. RACIOCÍNIO LÓGICO - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 
Aplicação dos conteúdos a seguir em resolução de problemas práticos contextualizados: Conceitos básicos 
de raciocínio lógico: sentenças abertas; proposições simples e compostas; conectivos (conjunção, 
disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bi condicional); negações; número de linhas de uma tabela-
verdade; valores lógicos das proposições e construção de tabelas-verdade; Equivalências lógicas; 
tautologia; contradição; contingência; Operações lógicas sobre sentenças abertas; quantificadores lógicos 
e suas negações; Lógica de argumentação; Operações entre números reais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão). Teoria dos conjuntos: operações entre conjuntos e Diagrama de Venn. Regra de 
três simples (direta e inversa) e composta. Porcentagem. Sistema monetário brasileiro. Sistema de 
medidas: comprimento, capacidade, superfície, massa e tempo (unidades e transformações de unidades). 
Equações e sistema de equações do primeiro grau. Matemática Financeira: Juros simples e compostos; 
Taxas proporcionais e equivalentes. Estatística: Interpretação de dados (gráficos e tabelas); cálculo de 
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medidas de tendência central: média, mediana e moda. Análise Combinatória e Probabilidade. Funções: 
função polinomial do 1º grau, função polinomial do 2º grau, função exponencial, função logarítmica, 
funções trigonométricas. Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer, ciclo trigonométrico, 
relações entre arcos, equações e inequações. Sequências numéricas: progressão aritmética (PA) e 
progressão geométrica (PG). Matriz, determinante e sistemas lineares. Análise Combinatória. 
Probabilidade. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, 
operações, representação geométrica. Manual compacto de matemática: ensino médio. Alessandra 
Bosquilha, Marlene Lima Pires Corrêa, Tânia Cristina Viveiro – 1. ed. – São Paulo: Rideel, 2010. Matemática: 
tópicos básicos / Organização de Arno Bayer. – 2. ed. – Canoas: Ed. Ulbra, 2013. Publicações que 
contemplem os conteúdos listados. 
 
5. CONTADOR – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Contabilidade Pública: Conceito, objeto e regime; Princípios de Contabilidade sob perspectiva do Setor 

Público. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – (Edição Atualizada): Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público. Orçamento público: princípios orçamentários; métodos, técnicas e instrumentos 

do orçamento público; normas legais aplicáveis; receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa; 

despesa pública: categorias, estágios; suprimento de fundos; restos a pagar; despesas de exercícios 

anteriores, ciclo orçamentário; Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentárias Anual; 

Créditos Adicionais. Estrutura básica da Contabilidade, conceitual. Bens Públicos: De uso Especial, 

Dominiais e de Uso Gerais. Conceitos, aspectos legais e contábeis. Gestão patrimonial dos bens móveis, 

imóveis e intangíveis. Registros na contabilidade do setor público de aspectos patrimoniais: depreciações, 

amortização e exaustão; provisões; apropriação da receita e da despesa pelo regime de competência, 

contingências passivas, reservas, perdas, ajustes de exercícios anteriores. Estrutura e finalidade do Plano 

de Contas e Elenco de Contas. Origens e Aplicações dos recursos: Ativo e Passivo. Classificação das Contas 

Contábeis: Patrimoniais e de Resultado. As Demonstrações Contábeis utilizadas para a Tomada de 

Decisões: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de 

Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados, Demonstração do Valor Agregado. A importância das Notas Explicativas, partes integradas às 

Demonstrações Contábeis. Análise e Interpretação das Demonstrações Contábeis: Análise Vertical e 

Horizontal e utilização de Coeficientes para a devida interpretação. Operações com Folha de Pagamento. 

Apuração dos resultados. As provisões para créditos de liquidação duvidosa e as contingências. A análise 

do Ativo não Circulante: Imobilizado e depreciação (Gestão Patrimonial). A Importância dos Controles 

Internos. Transparência, Controle e Fiscalização. Conceitos de Auditoria. A estrutura das Demonstrações 

Contábeis pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09.  

6. ENGENHEIRO CIVIL– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei Municipal 1417/2003. Lei Municipal 1211/2000. Conhecimento sobre projeto, planejamento; Noções 

de uso e ocupação do solo: conhecimento e conceituação da terminologia empregada em Legislação 

Urbanística; parcelamento do solo: desmembramento; índices: taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento.  Topografia: Conceitos fundamentais de topografia. Curvas de nível. Definições de rumo, 

azimute e ângulo interno. Medidas de distâncias e ângulos. Métodos de nivelamentos: geométrico, 

barométrico, trigonométrico. Plantas planialtimétricas. Drenagem: Drenagem Superficial e Drenagem 

Subterrânea. Drenagem urbana. Dispositivos de Drenagem. Obras Viárias: Pavimento Rígido e Flexível. 

Projeto Geométrico de Rodovias. Projeto Geométrico de Travessias Urbanas. Sinalização Horizontal e 

Vertical de Rodovias. Projeto de Fundações: Fundações Superficiais e Fundações Profundas, Vigas de 

Baldrame. Provas de carga dinâmica (PDA). Provas de carga estática (PDE). Ensaios de integridade das 

estacas (PIT). Geologia e geotécnica para engenheiro (sondagens, classificação de materiais na escavação, 

proteção contra deslizamentos de camadas). Mecânica dos Solos: classificação dos solos, características, 

plasticidade, consistência. Tensões no solo. Resistência dos solos arenosos e argilosos. Poro Pressão. 

Sondagens. Muros de arrimo. Estruturas de Concreto: reconhecimento e identificação, noções de 

estruturas, sistemas de carregamento, dimensionamento estrutural (blocos, vigas, lajes), quantificação de 

elementos estruturais. Cálculo de Reações de Apoio de vigas. Construção Civil. Alvenaria, Blocos, Vidros, 

materiais de construção Civil. Organização de canteiro de obras. Orçamento, planilhas, fluxogramas, 

quantitativos de materiais. Acessibilidade. Sinalização. Saneamento e meio ambiente: redes de esgoto, 
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estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, sistema de abastecimento de água, sistema de 

limpeza urbana (acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio 

ambiente. Programa de Controle Ambiental de Obras. Segurança do Trabalho. Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais. Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. 

Norma Regulamentadora 9 – NR9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. Norma 

Regulamentadora 18-NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Projeto 

de Prevenção Contra Incêndio. Saídas de Emergências. Lei Complementar n º 14.376/2013. Lei Federal nº 

10.257/2001. Lei Federal 866/93.  

7. MÉDICO– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia e fisiologia. Farmacologia. Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e Saúde Coletiva. 
Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento 
da Atenção Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. 
Promoção da Saúde. Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e 
Programas de Saúde. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Epidemiologia. Procedimentos em emergência. Prevenção e Combate a Doenças. Código de Ética 
Profissional. Legislação em saúde. Medicina interna. Epidemiologia. Avaliação, abordagem, acolhimento e 
assistência da família. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atendimento 
ambulatorial e hospitalar do idoso, criança e adolescente, adulto, mulher. Transtornos adaptativos da 
infância, adolescência, do adulto e da velhice. Assistência à gestação normal, ao parto e ao puerpério. 
Neonatologia e puericultura. Afecções frequentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. 
Reconhecimento, primeiros cuidados e encaminhamento em urgência e emergência. Exames 
complementares na clínica diária. Atendimento ambulatorial e encaminhamento em psiquiatria. 
Diagnóstico das patologias cirúrgicas frequentes e encaminhamentos. Orientação e cuidados pré e pós-
operatórios em intervenções cirúrgicas. Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais. Saúde 
ocupacional. Genética. Legislação do SUS. 
 
8. NUTRICIONISTA– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Nutrição Básica: Metabolismo energético; Macro e micronutrientes: funções, interações, necessidades e 

recomendações; Avaliação do estado Nutricional: indivíduo e coletividade. Nutrição Clínica: Atenção 

Nutricional nos Ciclos da Vida; Cuidado Nutricional nas doenças do Trato gastrointestinal, nas doenças 

cardiovasculares, nas doenças pulmonares, na doença renal e nas Doenças e Agravos Não Transmissíveis; 

Suporte Nutricional Enteral e Parenteral; Prescrição de Suplementos Alimentares; Prescrição de 

Fitoterápicos. Planejamento de cardápios; Fichas técnicas de Preparo; Manual de Boas Práticas; POP 

(Procedimentos Operacionais Padronizados); Microbiologia dos Alimentos; DTAs (Doenças Transmitidas 

por Alimentos); PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador); Administração de UAN (Unidade de 

Alimentação e Nutrição); PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Saúde Pública: Políticas 

Públicas na Área de Alimentação e Nutrição; Alimentação e Nutrição para grupos da população (crianças, 

adolescentes, gestantes, adultos e idosos); NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família); Doenças carências 

de magnitude no Brasil; Monitoramento e avaliação das práticas de promoção à saúde; Epidemiologia das 

doenças nutricionais; Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); Sisvan. Legislação específica: 

Resoluções CFN nºs: 378/2005; 465/2010; 576/2016; 599/2018; 600/2018; Lei Federal nº 6.583/1978; 

Decreto Federal nº 84.444/1980; Lei Federal nº 8.234/1991; Resolução ANVISA RDC nº 216/2004; Portaria 

SES/RS nº 172/2005; Portaria SES/RS 78/2009 e todas as atualizações ou substituições das legislações aqui 

citadas. Legislação do SUS. 

9.PSICÓLOGO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos de Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: 

critérios de seleção, avaliação e interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na 

prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: 

desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Saúde coletiva: Políticas de 

saúde mental; Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde mental. Conhecimentos 

específicos na área de atuação: Atendimento de idosos, alcoólatras e drogados; Desenvolvimento 

psicológico da Criança (infância e Adolescência), considerando os Pressupostos básicos dados pelas 

diferenças abordagens psicoterápicas utilizadas na atualidade; Direitos fundamentais da criança e do 
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adolescente; O Psicólogo inserido no serviço Público - Atendimento Ambulatorial, Terapias ambulatoriais 

em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceito e objetivo, teoria 

psicodinâmica, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Legislação do SUS. 

10. VETERINÁRIO– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Saúde Pública. Enfermidades transmitidas por alimentos. Doenças produzidas por bactérias não-

esporuladas e esporuladas aeróbias e anaeróbias: aspectos de etiologia, epidemiologia, patogenia, sinais 

clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento. Doenças produzidas por vírus: aspectos 

de etiologia, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e 

tratamento. Doenças produzidas por fungos: aspectos etiológicos, epidemiológicos, patogenia, sinais 

clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento das principais micoses superficiais, 

subcutâneas e profundas que afetam os animais domésticos. Doenças produzidas por cestódeos, 

trematódeos, nematódeos e protozoários: aspectos de etiologia, epidemiologia, ciclo biológico, patogenia, 

sinais clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento. Doenças causadas por artrópodes: 

aspectos de etiologia, epidemiologia, ciclo biológico, patogenia, sinais clínicos, patologia, diagnóstico, 

profilaxia, controle e tratamento. Principais intoxicações em Medicina Veterinária: plantas tóxicas e 

micotoxicoses. Inspeção de Produtos de Origem Animal e Tecnologia de Produtos de Origem Animal: 

conhecer instalações frigoríficas, estabelecer relações com tecnologia de abate dos animais de açougue. 

Identificar, analisar e avaliar as alterações encontradas nas carcaças e vísceras dos animais de açougue. 

Determinar os critérios de julgamento de acordo com as possíveis alterações encontradas na carcaça ou 

vísceras dos animais de açougue. Processamento tecnológico e higiene de produtos e subprodutos da 

indústria de carnes. Higiene dos estabelecimentos industriais de carnes e derivados. Aspectos higiênico-

sanitários da carne. Processamento tecnológico de carnes “in natura”. Inspeção e processamento 

tecnológico do leite e derivados. Normas, instruções normativas e legislações estaduais, federais e 

internacionais pertinentes à área da medicina veterinária. 

11. ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas de 

atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento no campo operatório; Manipulação e 

classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias intra-orais; Preparo do 

paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista junto a cadeira 

operatória; Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. 

Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Esterilização de Material. Conhecimentos Básicos de 

funcionamento das rotinas de consultório odontológico e dos equipamentos, instrumentais e materiais 

nela utilizados. Instrumentação de Materiais. Noções de administração de uma unidade de trabalho, 

organização de fluxo, cadastro, arquivo e agendamento de clientes. Ações de atenção e promoção à saúde 

bucal. Princípios ergonômicos e da segurança do trabalho. Código de ética profissional, do Conselho 

Regional de Odontologia: parte específica para auxiliares odontológicos. Legislação do SUS. 

12. INSPETOR TRIBUTÁRIO– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
LEI MUNICIPAL Nº 2.711/2017. Código Tributário Municipal; Vigência, aplicação, interpretação e integração 

da legislação tributária. Administração Pública; Atos Administrativos; Poderes Administrativos; Serviços 

Públicos; Controle da Administração; Receitas Públicas. Receitas Originárias e Derivadas. Princípios 

Jurídicos da Tributação: Legalidade; Anterioridade; Igualdade; Competência. Capacidade Contributiva. 

Vedação de Confisco, Liberdade de trafego. Tributos: Natureza jurídica dos tributos. Espécies tributárias: 

impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Sistema Tributário Nacional: Previsão 

Constitucional; Atribuição de Competência Tributária, Princípios Constitucionais Tributários. Limitações da 

Competência Tributária. Impostos de Competência da União. Impostos de Competência dos Estados e do 

Distrito Federal. Impostos competência dos Municípios. Vigência, aplicação. Interpretação e integração da 

legislação tributária. Obrigação tributária. Espécies: obrigação tributária principal e obrigação tributária 

acessória. Fato gerador da obrigação tributária principal e da obrigação tributária acessória. Aspectos do 

fato gerador e o momento da sua ocorrência. Sujeição ativa. Sujeição passiva. Solidariedade. Capacidade 

Tributária Passiva. Domicílio Tributário: responsabilidade tributária, responsabilidade dos sucessores, 

responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. O crédito tributário. 
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A constituição do crédito tributário: o lançamento como ato jurídico administrativo vinculado, de 

competência privativa da autoridade administrativa. Modalidades de lançamento: lançamento direto ou 

de ofício, lançamento por declaração, lançamento por homologação. Suspensão, extinção e exclusão do 

crédito tributário. Garantias e privilégio do crédito tributário. Administração tributária: fiscalização, 

entidades e pessoas obrigadas a prestar informações ao fisco. Sigilo da Fazenda Pública e de seus agentes. 

Requisição da força pública no embaraço a fiscalização. Dívida Ativa: conceito e inscrição. Presunção “júris 

tantum” de certeza e liquidez da dívida inscrita. Certidões negativas. A contagem dos prazos fiscais na 

legislação tributária. 

13. OFICIAL ADMINISTRATIVO– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Atos Administrativos. Serviços e 

Servidores públicos. Correspondência e redação oficial: Formas de tratamento; Expressões e vocábulos 

latinos de uso frequente nas comunicações administrativas e oficiais. Digitação qualitativa; Modelos de 

Documentos; Comunicação Escrita e Oral. Administração das rotinas e sistemas de pessoal. Administração 

de materiais: patrimônio, almoxarifado e estoque. Gestão de processos. Organização de eventos e 

reuniões. Suporte administrativo e logístico. Documentação e Arquivo: Pesquisa, Documentação, Arquivo, 

Sistema e métodos de arquivamento. 

14. TESOUREIRO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
LEI MUNICIPAL Nº 2.711/2017. Código Tributário Municipal; Vigência, aplicação, interpretação e integração 

da legislação tributária. Conceito e objetivo da Contabilidade. Definição da equação patrimonial: Bens, 

direitos e obrigações. Origens e Aplicações dos recursos: Ativo e Passivo. Classificação das Contas 

Contábeis: Patrimoniais e de Resultado. A finalidade do Plano de Contas e sua estruturação. A escrituração 

dos atos e fatos administrativos e quais os livros utilizados para tal escrituração. Métodos de Escrituração: 

O papel das partidas dobradas. A função das Contas Patrimoniais e as contas de Resultado. A apuração do 

Resultado. A importância da Conciliação das contas contábeis. A estrutura das Demonstrações Contábeis 

pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. Operações com mercadorias. Operações com Folha de 

Pagamento. Matemática financeira. 

15. MOTORISTA– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Legislação de Trânsito: Do Sistema Nacional do Trânsito. Das Normas Gerais de Circulação e Conduta. 

Condução de Veículos por Motorista Profissional. Dos Equipamentos Obrigatórios. Da Sinalização de 

Trânsito. Dos Veículos. Do Registro de Veículos. Do Licenciamento. Da Condução de Escolares. Da 

Habilitação. Das Infrações. Das Penalidades e Multas. Das Medidas Administrativas. Dos Crimes de Trânsito. 

Conceitos e Definições. Sinalização de regulamentação. Sinalização de advertência. Sinalização Horizontal. 

Noções de primeiros socorros no trânsito. Noções de mecânica de autos. Direção Defensiva. 

16.OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos básicos sobre eletricidade, mecânica, carpintaria, obras, serralheria e marcenaria, 

chapeação de veículos automotores. Conhecimentos básicos sobre jardinagem e conservação de 

gramados. Limpeza e conservação de monumentos, estradas, alvenarias e fachadas em prédios; Limpeza 

de ambientes públicos. Conhecimento sobre pintura e impermeabilização de superfícies. Segurança do 

Trabalho, equipamentos de segurança; Noções básicas de prevenção de acidentes no trabalho. Segurança 

no trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; Nomenclatura e forma 

correta de utilização e especificação de ferramentas e equipamentos para a realização de serviços de 

manutenção, capina e escavação de terrenos, carga descarga, transporte e arrumação de materiais, bem 

como para a higienização e limpeza predial, jardinagem, plantio, adubação, poda e aplicação de produtos 

químicos. Conhecimento sobre cuidados e operação de equipamentos de abastecimento e lavagem de 

veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias. Conhecimento do uso de equipamentos de varrição, limpeza, 

escovação e polimento de pisos. Nomenclatura correta de materiais equipamentos e ferramentas utilizadas 

para a realização de serviços de limpeza e higienização de ambientes em geral, incluindo pisos, paredes, 

muros e forros. Conhecimento sobre o uso de materiais e ferramentas para auxílio na realização de 

mutirões e pequenas construções civis. Preparo de materiais e organização do espaço de trabalho. Preparo 

e assentamento de pisos, execução de pavimentação. Preparo de massas e argamassas. Traços. 

Conhecimento na utilização de pequenos equipamentos para cortar, roçar, capinar, sulcar e cavar. Cores 
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para descarte de resíduos, reciclagem e compostagem. Norma Regulamentadora 6 - NR 6 – Equipamento 

de Proteção Individual (EPI). Norma Regulamentadora 11 - NR 11 – Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais. Norma Regulamentadora 12 - NR-12 – Segurança no trabalho em 

máquinas e equipamentos. Norma Regulamentadora 18 - NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho 

na indústria da construção. 

17. OPERADOR DE MÁQUINA– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e 

demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; 

Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; 

Manutenção e Limpeza de veículos; Tipos e funções de máquinas rodoviárias. Operação de máquinas. 

Normas Regulamentadoras aplicadas à operação de máquinas. Responsabilidades. Inspeção inicial da 

máquina e equipamento. Lista de verificação. Manutenção de máquinas. Práticas recomendáveis para o 

uso de máquinas e equipamentos. Máquinas compactadoras, niveladoras, corte e aterro, escavadeiras, 

esteiras transportadoras, equipamentos pneumáticos e mecânicos para transporte de materiais de “bota-

fora” aterro e remoção de camada asfáltica. Segurança na operação de equipamentos fora de estrada e 

normas de segurança para movimentação de terra e materiais descompactados. Uso de uniforme e 

equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Segurança na manutenção. 

Sistema de alimentação de ar e combustível. Sistema de lubrificação. Sistema de arrefecimento. Controles 

e instrumentos (painel, pedais, assento, alavancas e direção). Funcionamento de motor ciclo 4 tempos ciclo 

diesel. Calibração dos pneus. Caixa de câmbio, tipos de transmissão, transmissão e tomada de potência 

(TDP). Freios. Sistema hidráulico e de comando remoto. Sistema de bloqueio do diferencial. Conjunto de 

embreagem. Manutenção preventiva. Legislação de trânsito, e legislação municipal para transporte em vias 

urbanas. Manutenção de máquinas. Práticas recomendáveis para o uso de máquinas e equipamentos. 

Conhecimentos sobre pneus e rodas. Sistemas de tração mistos. Sistema de esteiras. Sistema hidráulico. 

Máquinas de preparo e produção de concreto asfáltico. ABNT NBR ISO 6405-1:2015 - Máquinas rodoviárias 

- Símbolos para controles do operador e outros mostradores - Parte 1: Símbolos comuns. Norma 

Regulamentadora - NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI). Norma Regulamentadora -NR 8 – 

Edificações. Norma Regulamentadora - NR 12– Máquinas e equipamentos. Norma Regulamentadora - NR 

11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Norma Regulamentadora - NR 

18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Manuais de fabricantes de 

máquinas rodoviárias. 

18. LEGISLAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos direitos e garantias fundamentais; Dos direitos sociais; 

Da Nacionalidade; Dos direitos políticos; Da Organização do Estado; Da Administração Pública; Dos 

Servidores Públicos; Da Organização dos Poderes; Lei Orgânica do Município de Ilópolis. Lei Municipal n.º 

1.772/2007 – Quadro e Funções Públicas, Estabelece Plano de Carreira e Pagamento. Lei Municipal N.º 

1.569/2005 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos. Lei Municipal N.º 1.772/2007 - Quadro e Funções 

Públicas, estabelece Plano de Carreira e Pagamento. Lei Municipal N. º 1.594/2005 - Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Efetivos. 

19 LEGISLAÇÃO - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos direitos e garantias fundamentais; Dos direitos sociais; 
Da Nacionalidade; Dos direitos políticos; Da Organização do Estado; Da Administração Pública; Dos 
Servidores Públicos; Da Organização dos Poderes; Lei N.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à informação. Lei 
Orgânica do Município de Ilópolis. Lei Municipal n.º 1.772/2007 – Quadro e Funções Públicas, Estabelece 
Plano de Carreira e Pagamento. Lei Municipal N.º 1.569/2005 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos. Lei 
Municipal N.º 1.772/2007 - Quadro e Funções Públicas, estabelece Plano de Carreira e Pagamento. Lei 
Municipal N. º 1.594/2005 - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos. Lei N.º 
13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
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Ilópolis, 20 de novembro de 2019.  
 
_________________________________________________ 
 Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP 
 
________________________________________________  
Município de Ilópolis 
 


