
MUNICÍPIO DE BOCAIUVA 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BOCAIUVA 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 01/2022 
ANEXO IV - PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 1

  

 

CARGOS 
• Auxiliar Serviços Gerais 
• Jardineiro 
• Servente De Obras 
• Zelador 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto (conforme 2ª Retificação) 
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
1. Texto: Leitura, compreensão e interpretação de textos – ler, compreender e interpretar textos que 
circulam normalmente na sociedade. Distinguir as ideias principais e secundárias. Relacionar texto e 
contexto. Interpretar recursos coesivos na construção do texto: uso de preposições, conjunções, pronomes, 
advérbios, artigos, concordância verbal e nominal. 2. Ortografia – emprego de, por exemplo, s, z e x, ch e x, 
j e g, c e sc. Acentuação gráfica: emprego do acento agudo e do acento circunflexo. Dada uma lista de 
palavras de uso frequente, distinguir as que devem ser acentuadas graficamente das que não levam sinal 
gráfico. Partição silábica: noções elementares. 3. Morfologia – prefixos e sufixos: noções elementares. 
Noções de flexões de nomes e de verbos. 4. Vocabulário – sinônimos e antônimos. 5. Sinais de pontuação 
e seus efeitos comunicativos.  
 

MATEMÁTICA 

1. Sistema de Numeração Decimal: Leitura e escrita de números. Valor posicional. Números pares e 
números ímpares. Antecessor e sucessor. Números ordinais. Ordem crescente e ordem decrescente. 2. 
Números Naturais: Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Propriedades das operações. 
Situações-problema envolvendo as operações. 3. Frações e Números Decimais: Representação. 
Equivalência. Comparação. Simplificação. Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema 
monetário. 4. Medidas: de tempo, de comprimento, de área e de massa. 5. Geometria: Formas Geométricas 
Planas. Triângulos, quadriláteros, círculos e discos. Construção de Figuras Espaciais: poliedros, prismas, 
pirâmides, cilindros, cones, esferas e bolas. Perímetro e área. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades; Noções de História e Geografia de Minas Gerais e do Brasil; Cultura e sociedade brasileira; 
Meio Ambiente. 
 

CARGOS 
• Oficial de Obras e Serviços 

PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: descritivo, narrativo, 
dissertativo, e de diferentes gêneros como, por exemplo, poema, texto jornalístico, propaganda, charge, 
tirinha, etc. Nessas questões, além dos conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e 
interpretação de um texto, tais como: apreensão da ideia central ou do objetivo do texto, 
identificação/análise de informações e/ou ideias expressas ou subentendidas, da estrutura ou organização 
do texto, da articulação das palavras, frases e parágrafos (coesão) e das ideias (coerência), das relações 
intertextuais, ilustrações ou gráficos, recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, 
expressões, ilustrações, também poderão ser cobrados os seguintes conteúdos gramaticais, no nível 
correspondente à 8ª série: divisão silábica, grafia de palavras, acentuação gráfica, concordância verbal e 
nominal; regência verbal e nominal; crase; pontuação; classes gramaticais (reconhecimento e flexões); 
estrutura e formação de palavras; sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem.  
 
MATEMÁTICA 
Números: números primos, algoritmo da divisão. Sistemas de numeração. Critérios de divisibilidade. 
Máximo divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. 
Conjuntos Numéricos: operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos 
conjuntos numéricos. Propriedades dessas operações. Médias (aritmética e ponderada). Módulo e suas 
propriedades. Desigualdades, Intervalos. Sistemas de medidas. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: 
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propriedades. Regra de três simples e composta. Regra de sociedade. Percentagem. Juros simples e 
compostos. Descontos simples e compostos. 4. Funções: gráficos de funções: definição e representação. 5. 
Função afim: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, gráficos. Equações e inequações 
do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. 6. Função quadrática: definição, valor numérico, gráfico, 
raízes, estudo dos sinais, gráficos. Equações e inequações do 2.º grau. Equações biquadradas. 7. 
Expressões algébricas. Polinômios, algoritmos de divisão, produtos notáveis e fatoração. 8. Geometria 
Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros. Igualdade e semelhança de triângulos. Relações 
métricas no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo e relações trigonométricas. Círculos e 
discos. Polígonos regulares e relações métricas. Feixes de retas. Áreas e perímetros. 9. Estatística básica: 
conceitos, coleta de dados, amostra. Gráficos e tabelas: interpretação. Distribuição de frequência. Médias, 
moda e mediana. 10. Probabilidades: espaço amostral. Experimentos aleatórios. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades; Noções de História e Geografia de Minas Gerais e do Brasil; Cultura e sociedade brasileira; 
Meio Ambiente. 
 
CARGOS 

• Condutor De Veículos 
• Escriturário 
• Operador De Estação De Tratamento De Água (ETA) 
• Operador De Estação De Tratamento De Esgoto (ETE) 

 
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
MATEMÁTICA 
1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de divisibilidade; Máximo divisor 
comum (entre números inteiros); Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: 
operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos; 
Propriedades dessas operações; Médias (aritmética simples e ponderada). Módulo; Desigualdades; 
Intervalos; Sistemas de medida. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três 
simples e composta; Percentagem; Juros simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, 
contradomínio, imagem direta de funções; Gráficos de relações; Funções: definição e representação; 
Funções crescentes, decrescentes e periódicas; Função inversa. 5. Funções afins, lineares e quadráticas – 
propriedades, raízes, gráficos. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções exponenciais e logarítmicas; 
propriedades e gráficos. Mudança de base; Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. 7. 
Trigonometria no triângulo retângulo; Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente; 
propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 8. Sequências: progressões aritméticas: termo geral, 
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soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades; Progressões geométricas: termo geral, relação 
entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9. Análise Combinatória: princípio fundamental 
da contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com repetições; Binômio de Newton; 
Triângulo de Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com matrizes: adição, subtração e 
multiplicação; Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes; Resolução, discussão e 
interpretação geométrica de sistemas lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e 
quadriláteros; Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e discos; 
Polígonos regulares e relações métricas; Feixes de retas; Áreas e perímetros. 12. Geometria Espacial: retas 
e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos; 
Prismas e pirâmides; Cálculo de áreas e volumes; Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas e volumes; 
Poliedros e relação de Euler. 13. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. 
Distância entre dois pontos; Estudo da equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano); 
Retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas; Distância de um ponto a uma reta, áreas de triângulos, 
circunferências e círculos. 14. Números Complexos: módulo, argumento, forma algébrica; Operações com 
números complexos: adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 15. Polinômios: conceitos; 
Adição e multiplicação de polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações 
entre coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes 
inteiros. 16. Estatística básica: conceito, coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média 
(aritmética simples e ponderada), moda e mediana; Desvio padrão. 17. Probabilidades: espaço amostral; 
Experimentos aleatórios; Probabilidades. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1.Sistemas operacionais de computadores (Windows e Linux): conceitos, características, ferramentas, 
configurações, acessórios e procedimentos.2. Aplicativos de escritório (Microsoft Office e Libre Office): 
editor de texto, planilhas, apresentação de slides. 3.Internet (protocolos, computação em nuvem, 
equipamentos de conexão, intranet, extranet) e navegadores de internet. 4.Utilização e ferramentas de 
correio eletrônico (e-mail) e redes sociais. 5.Segurança e proteção de computador: conceitos, princípios 
básicos, ameaças, antivírus, vírus, firewall. 
CARGOS 
• Técnico Em Edificações 

 
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1.Sistemas operacionais de computadores (Windows e Linux): conceitos, características, ferramentas, 
configurações, acessórios e procedimentos.2. Aplicativos de escritório (Microsoft Office e Libre Office): 
editor de texto, planilhas, apresentação de slides. 3.Internet (protocolos, computação em nuvem, 
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equipamentos de conexão, intranet, extranet) e navegadores de internet. 4.Utilização e ferramentas de 
correio eletrônico (e-mail) e redes sociais. 5.Segurança e proteção de computador: conceitos, princípios 
básicos, ameaças, antivírus, vírus, firewall. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Topografia; Planimetria e Altimetria; Mecânica dos Solos:  Origem e formação de solos; Propriedade das 
partículas; Índices Físicos; Granulometria; Consistência do Solo; Obras de terra; Fundação Direta e Indireta; 
Técnicas De Construção:  Identificação dos Lotes; PA e PAL; Projetos necessários para a execução da 
obra; Serviços Preliminares; Preparo do Terreno; Escoramentos e Escavações; Revestimentos E Pinturas:  
Alvenaria, tijolo cerâmico, blocos de concreto; Revestimento Interno E Externo:  Pintura em PVA, acrílica, 
óleo e vernizes; esquadrias de madeira, alumínio ferro e PVC; Resistência Dos Materiais; Tensões e 
Deformações; Instalações Elétricas: Conceitos e Materiais; Instalações elétricas residenciais; Componentes 
de uma instalação; Pontos de comando; Circuitos Tomadas:  Interruptores; Condutores; Disjuntores; 
Instalações Hidráulicas e Sanitárias:  Água Fria; Dimensionamento De Barriletes:  Ramal; Colunas de 
distribuição; Reservatórios; Consumo máximo possível e provável; Águas Pluviais: Dimensionamento de 
caixa de areia e calha; Ligação da água pluvial à rede pública; Esgoto: Noções e normas; Técnicas de 
Esgoto; Simbologia; Esgoto Primário; Esgoto secundário; Ventilação; Materiais De Construção: Materiais 
cerâmicos, betuminosos, metálicos e aço; Argamassas; Agregados; Aglomerantes; Concreto e Cimento 
Portland; Informática: Noções de desenho em meio eletrônico (Autocad); Excel e Word. 
 


