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INGLÊS  ....................................................................................................................................................................................................... pp 1 a 68 

A prova de inglês procurará priorizar o uso da linguagem, por meio de textos autênticos e didáticos, em diferen-

tes níveis de compreensão: global, de pontos principais e detalhados. Tendo em vista o enfoque dado à compre-

ensão textual, o candidato deverá mostrar domínio de um vocabulário básico. Os aspectos gramaticais serão tes-

tados indiretamente, como acessórios  à compreensão dos textos. Assim sendo, as questões serão elaboradas de 

forma a exigir do  candidato capacidade:   

- Identificar tipos de textos;  

- Utilizar estratégias para identificar informações específicas: scanning e para obter o significado geral do texto;  

- Reconhecer temas centrais e secundários;  

- Identificar ideias e relações existentes entre elas;  

- Localizar palavras-chave;  

- Utilizar informações visuais para auxiliar na compreensão textual; 

- Reconhecer palavras e expressões com sentido equivalente;  

- Identificar referências contextuais;  

- Fazer uma leitura detalhada, buscando conclusões lógicas;  

- Associar informações, visando à complementação de textos;  

- Demonstrar conhecimento adequado da estrutura gramatical da língua inglesa, que  

propicie a compreensão dos textos utilizados na prova;  

- Deverá o candidato, ainda, aplicar, em relação à compreensão dos textos, conteúdos gramaticais da língua ingle-

sa que possibilitem a leitura, a saber: tempos verbais, substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, advérbios, pro-

posições e conjunções; processo  de formação de palavras, cognatos e falsos cognatos.  

 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  
O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos diferentes órgãos executivos e das diferentes entidades da 

federação. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Veículos: registro, licenciamento, con-

dução de escolares. Habilitação. Infrações,  penalidades, medidas administrativas, processo administrativo, cri-

mes de trânsito. Distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito. .................................................. Pp 1 a 68  
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componentes, siglas e funções, barramentos e interfaces, conexões,  equipamentos, operação de microcomputa-

dores, memória, dispositivos de entrada, de saída e  de entrada/saída de dados. Software básico e aplicativo. 
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rotina, utilizando banco de  dados nas áreas de atuação.  ................................................................................................................. 23 
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características, ícones, atalhos de teclado, estilos, alinhamento, arquivos, digitação, uso do software e emprego 

dos recursos.  ......................................................................................................................................................................................................... 31 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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métodos de classificação e de verificação, comparação de minúcias, verificação identificação.  ....................................... 1 

Datiloscopia: identidade e identificação, finalidade do  processo de identificação humana, princípios.  ....................... 8 

Impressões digitais: processo de identificação.   ................................................................................................................................... 11 

Sistema Vucetich: classificação primária.  ................................................................................................................................................ 17 

Anomalias. Identificação civil: documentos, dados biográficos, coleta, armazenamento da impressão digital. ......  20 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO: 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico quantitativo (entendimento de es-

trutura lógica e matemática de situações problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática,  
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