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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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ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:  
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