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 NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª série ou 5º ano completo) 
 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
Uso de produtos químicos, tais como cloro, cal hidratada, sulfato de alumínio, flúor, etc; formas de transporte e 
manuseio dos produtos químicos; Manutenção de ETA; Equipamentos utilizados em ETAs. Controle de vazões: 
medidores utilizados em ETAs; diferentes formas de medição de vazões (vertedores, calha parshall, etc). Coleta de 
amostras; Conhecimento das técnicas de coleta de amostras bem como dos equipamentos e produtos utilizados para 
análise; conhecimento da importância de executar corretamente uma coleta de amostra; identificação das unidades de 
uma ETA. Monitoramento e operação de ETA: tipos possíveis de estações de tratamento de água. Processos físicos, 
químicos e biológicos em ETA. Consolidação nº 5 - MS - CONAMA 357, que regem a qualidade das águas de 
Abastecimento Público e do Meio Ambiente. Manual de Controle da Qualidade da Água para Técnicos que Trabalham 
em ETAs. Conceito e classificação e recomendação de EPIs. Portaria de consolidação 05/2017 do MS. 
 
Matemática para o emprego de Operador de Estação de Tratamento de Água 
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: classes; números ordinais. 3. Números Naturais e Reais: operações; números 
pares e ímpares; representação e leitura. 4. Múltiplos e Divisores: mínimo múltiplo comum; divisores; regras de 
divisibilidade por 2, 3 e 5; divisibilidade por 10, 100 e 1000; máximo divisor comum; decomposição em fatores primos. 
5. Números Fracionários: frações equivalentes; simplificação de frações; redução ao menor denominador comum; 
operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: representação e leitura; operações.               
7. Regra de três simples - Porcentagem: operações para uso no dia a dia; acréscimos e descontos percentuais.                 
8. Sistema Monetário Brasileiro. 9. Sistema de Medidas: unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, 
tempo e massa; múltiplos e submúltiplos; operações para uso no dia a dia. 10. Geometria Plana: Ângulos. Principais 
figuras planas. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros. 
 
Português para o emprego de Operador de Estação de Tratamento de Água 
1. Compreensão de pequenos textos verbais e não verbais, tais como bilhetes, avisos, anúncios, histórias em 
quadrinhos, reportagens e narrativas. 2. Significado e emprego de palavras. 3. Regras gerais de concordância de 
nomes e de verbos. 4. Ortografia. 
 

 


