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LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Compreensão e Interpretação de Texto.  .................................................................................... 1 
2. Ortografia: grafia das palavras; acentuação gráfica.  ................................................................ 38 
3. Pontuação:identificação e cargo dos sinais gráficos.  ............................................................... 44 
4. Fonética: fonema e letra; classificação das palavras quanto ao número de sílabas e à tonicida-
de; encontro vocálico, consonantal e dígrafo.  ................................................................................ 7 
5. Morfologia: classes das palavras variáveis:classificação e flexão; classe das palavras invariá-
veis: classificação.  ....................................................................................................................... 48 
6. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração e classificação das orações de um período.
 ..................................................................................................................................................... 66 
 
 
MATEMÁTICA 
Aritmética: sistema de numeração decimal; divisibilidade; m.d.c. e m.m.c.; operações com núme-
ros naturais e com números fracionários; problemas envolvendo operações com números racio-
nais. Forma decimal dos números racionais. Médias: aritmética simples, aritmética ponderada e 
geométrica.  .................................................................................................................................... 6 
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conjuntos; operações com conjuntos.  ............................................................................................ 1  
Geometria: estudo dos ângulos, triângulos, quadriláteros e círculo. ............................................. 70 
Unidades de Medidas: comprimento, superfície, volume, tempo, massa, capacidade.  ................ 30 
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Álgebra: expressões algébricas; equações, inequações e sistemas de 1º e 2º graus; problemas de 
1º e 2º graus.  ............................................................................................................................... 38 
Raciocínio Lógico. ......................................................................................................................... 83 
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: classificação das vias, velocidade das vias, infrações do trânsito, 
pontuações, categorias de habilitações. ......................................................................................... 1 
REGRAS DE CIRCULAÇÃO: regras de preferência, veículos que gozam de preferência e livre 
circulação, manobras e conversões.  .............................................................................................. 5 
DIREÇÃO DEFENSIVA: conceito e definição, classificação, o método preventivo, fatores que ge-
ram acidentes.  ............................................................................................................................. 62 
SINAIS DE TRÂNSITO.  ............................................................................................................... 33 
PRIMEIROS SOCORROS.  .......................................................................................................... 86 
Principais Técnicas de manutenção de Veículos. Conhecimentos de Mecânica Básica de Veículos.
 ................................................................................................................................................... 105 
 
 


