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CONHECIMENTOS GERAIS  
LÍNGUA PORTUGUESA  
Interpretação de texto.  ....................................................................................................................................................... 1 
Conhecimento de língua: ortografia/acentuação gráfica;  ................................................................................................. 33 
classes de palavras: substantivo: classificação, flexão e grau; adjetivo: classificação, flexão e grau; advérbio: classifica-
ção, locução adverbial e grau; pronome: classificação, emprego e colocação dos pronomes oblíquos átonos; verbo: 
classificação, conjugação, emprego de tempos e modos; preposição e conjunção: classificação e emprego; estrutura das 
palavras e seus processos de formação;  ......................................................................................................................... 44 
estrutura da oração e do período; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal, crase.  ............................ 59 
Pontuação;  ....................................................................................................................................................................... 40 
figuras de linguagem (principais);  .................................................................................................................................... 68 
variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua.  ..................................................................................... 11 
 
MATEMÁTICA  
Números inteiros (operações, propriedades), números irracionais, números racionais (operações, propriedades, nota-
ções científicas e ordem de grandeza), números reais (operações, propriedades e reta real), radicais (operações, propri-
edades e racionalização);  .................................................................................................................................................. 1 
Noção de Estatística (moda, média e mediana),  ............................................................................................................ 144 
Matrizes e Sistemas Lineares,  ....................................................................................................................................... 114 
Probabilidade e Análise Combinatória;  ............................................................................................................................ 85 
Cálculo Algébrico: monômios e polinômios (operações algébricas), produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, 
equações fracionárias, equações biquadradas, equações equivalentes, equações do 1º e 2º graus em IR, e sistemas de 
equações de 1º e 2º graus (interpretação gráfica);  .......................................................................................................... 36 
Relações e funções: produto cartesiano, plano cartesiano, leitura e análise de gráficos de relações em IR, domínio e 
imagem, funções de 1º grau ou função linear, funções de 2º grau ou funções quadráticas (exponencial, logarítmica e 
modular, raízes, variação de sinal e representação gráfica);  ........................................................................................... 47 
Geometria: ponto, reta e plano, semi-retas, segmentos de reta, ângulos, paralelismo e perpendicularidade, congruência 
de triângulos, correspondência entre ângulos e arco de circunferência, semelhança de triângulos, razões trigonométri-
cas, relações métricas no triângulo e nos polígonos regulares inscritos, comprimento da circunferência, áreas das princi-
pais figuras planas, volume do cubo e do paralelepípedo e polígonos (definições, elementos, polígonos regulares e eqüi-
láteros);  ............................................................................................................................................................................ 98 
Trigonometria: trigonometria na circunferência, seno, co-seno e tangente dos arcos notáveis (30º, 45º e 60º), relação 
fundamental e relações trigonométricas; ........................................................................................................................ 128 
Números Complexos: forma algébrica, representação geométrica, conjugado, divisão, módulo e forma trigonométrica.
 ........................................................................................................................................................................................ 124  
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
Considerar versão em Português do Sistema Operacional Windows 7 e Ferramentas. Conhecimento de operação com 
arquivos em ambiente Windows 7. Conhecimento de arquivo e pastas (diretórios) Windows. Utilização do Windows Ex-
plorer: criar, copiar, mover arquivos,  ................................................................................................................................ 14 
Conhecimento de Microsoft Word (pacote Microsoft Office 7). Estrutura básica dos documentos, edição e formatação de 
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, controle de 
quebras, numeração de páginas,  ..................................................................................................................................... 31 
Conhecimentos do Microsoft Excel (pacote Microsoft Office 7). Referências a células, fórmulas de soma e de condição, 
gráficos, impressão;  ......................................................................................................................................................... 54 
Conhecimentos de INTERNET. Correio Eletrônico: receber e enviar mensagens; anexos; catálogos de endereço; organi-
zação das mensagens.  .................................................................................................................................................... 62 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Trânsito Brasileiro - Capítulos I, II (artigos 5º ao 8º, 16º e 17º, 24º), III, IV, VII, VIII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII 
(artigo 280º), Anexo I e Anexo II /  ...................................................................................................................................... 1 
 
Resolução do CONTRAN 026, 036, 066, 082, 160, 203, 236, 243, 277, 303, 304 e suas alterações;  ............................ 17 
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Leis Municipais 4959/1979, 11263/2002 – Cap. II, III, VI; Leis 12.329/2005, 13.318/2008, 13.775/2010, 17.106/10, 
6.174/90, 8.310/95, 9.657/98, 9.803/98, 10.078/99, 11.175/2002 e Lei 12.154/2004, Decreto 11.480/1994, 16.618/2009
 ........................................................................................................................................................................................ 131 
 
Resolução Municipal 225/98, 210/2011; 250/2009, 251/2009, 005/2010, 021/2013 e 013/203, Portaria DETRAN 
503/2009, Lei 12.009/2009 – Lei do Motofrete; Portaria 59/2007 – Preenchimento de Autos de Infração; Resoluções 204 
– Regulamentação do Decibelimetro; Resolução 302 – Estacionamentos Regulamentados;  Resolução 356 – Regula-
mentação do Motofrete;  Resolução 371 – Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito;   ......................................... 164 
Direção Defensiva e Primeiros Socorros – DENATRAN ................................................................................................. 213 
Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável.  .................................................................................................... 238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


