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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM  
 

Português para todos os cargos  

1. Interpretação de texto. 2. Morfologia: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção, interjeição, emprego de tempos e modos verbais. 3. Sintaxe: 
termos da oração (função sintática), regência verbal e nominal, emprego da crase, concordância 
verbal e nominal, colocação pronominal, vocativo, aposto. 4. Semântica: homônimos e parônimos, 
sentido e emprego dos vocábulos. 5. Processos de coordenação e subordinação. 6. Ortografia. 7. 
Acentuação gráfica. 8. Pontuação. 9. Emprego dos porquês.  
OBS.: As questões serão elaboradas de acordo com o novo Acordo Ortográfico. 
 
Legislação Constitucional, de Saneamento e de Consórcios Públicos 
 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 2. Lei Federal 11.445/2007 -
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; Decreto 7.217/2010 - Regulamenta a 
Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 3. Lei 11.107/2005 - Dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos; Decreto 6.017/07 - Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril 
de 2005. 4. Estatuto, Regimento Interno e Código de Ética do Consórcio Público da Agência 
Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio 
Vale do Itajaí. 
 
� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO 
TÉCNICO PROFISSIONAL 

 
Agente Administrativo – Setor Administrativo AGA-A 
 
1. Administração Pública Municipal: Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos 
municipais. Impostos e taxas. Tarifas. Licitação: Conceito. Princípios. Dispensa e inexigibilidade.  
Modalidades. Registro de Preços. Fases da licitação. Edital. Habilitação. Classificação. 
Adjudicação. Anulação e revogação. Recursos administrativos. Parceria público-privada, 
concessão e permissão de serviços públicos. Contratos administrativos: Conceito. 
Características. Cláusulas essenciais. Alteração do contrato. Revisão e Reajuste de Contrato. 
Extinção de contrato. Teoria da imprevisão. Equilíbrio econômico financeiro. Sanções 
administrativas. Recursos. Contabilidade pública: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual 
básica da contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. Receita e despesa. 
Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. Demonstrações contábeis. Orçamento 
público. Princípios do orçamento público. Planejamento público. 
2. Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. Relacionamento 
interpessoal. Teorias de administração geral. Organização de reuniões e eventos. Protocolo e 
arquivo de documentos. Planejamento administrativo. Comunicação oficial: atributos básicos, 
siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição, características e finalidade dos seguintes 
atos de comunicação: ata, atestado, certidão, contrato, convênio, declaração, decreto, despacho, 
edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, 
procuração, relatório, requerimento, resolução, de acordo com Manual de Redação da Presidência 
da República. 



3. Windows XP e Windows 7: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, 
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Word 2003 e 2007: Estrutura 
básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, edição e formatação de 
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta. Excel 
2003 e 2007: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré-definidos, conceitos 
de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, classificação, 
sub-totais, obtenção de dados externos. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e anti-vírus.  
 
Agente Administrativo – Setor Técnico AGA-T 
 
1. Legislação Brasileira. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010); 
Decreto 7.404/10; Lei Federal 11.445/2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; Decreto 7.217/2010 - Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Portaria MS 
n.º 2.914/2011. 2. Recursos Hídricos. Noções de hidrologia; ciclo hidrológico; bacias 
hidrográficas; águas superficiais; águas subterrâneas. Avaliação de planos de gestão de bacias 
hidrográficas; manejo de bacias hidrográficas. Classificação das Águas. 3. Sistemas de 
Abastecimento de Água. Consumo de água; partes constituintes dos sistemas de abastecimento 
de água; critérios gerais de dimensionamento. Adução de água; adutoras por gravidade em 
condutos livres e forçados; adutoras por recalque; órgãos acessórios; dimensionamento; bombas e 
estações elevatórias. Tratamento de água; características físicas, químicas e biológicas da água; 
padrões de potabilidade; principais processos de tratamento; estações de tratamento de água. 
Reservatórios de distribuição de água; importância; dimensionamento econômico. Redes de 
distribuição de água. 4. Sistemas de Coleta e Tratamento de Efluentes Líquidos. Qualidade da 
água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes. Redes coletoras de esgotos 
sanitários e industriais; classificação; partes constituintes; dimensionamento. Tratamento de 
efluentes líquidos; processos de tratamento; estações de tratamento de efluentes líquidos; lodos 
ativados; lagoas de estabilização; reatores anaeróbios; valos de oxidação; filtração biológica. 
Autodepuração de cursos d’água; carga orgânica; demanda bioquímica de oxigênio; redução da 
concentração bacteriana. Sistemas de Tratamento de Óleo. 5. Gestão dos Resíduos Sólidos. 
Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos domésticos e industriais. 
Características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos. Acondicionamento, coleta, 
transporte e destinação final adequado. Disposição final dos resíduos; aterro sanitário; classificação 
dos aterros para resíduos sólidos de origem doméstica e industrial. Coleta seletiva e reciclagem. 6. 
Gestão Administrativa e Ambiental. Planejamento, controle, fiscalização e execução de obras; 
orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físicofinanceiro. 
Acompanhamento e aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais. 
Sistemas de Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental. Certificação ISO 14.000. 7. Windows XP e 
Windows 7: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel 
de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Word 2003 e 2007: Estrutura básica 
dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta. Excel 
2003 e 2007: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré-definidos, conceitos 
de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, classificação, 
sub-totais, obtenção de dados externos. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e anti-vírus. 
 
 


