
 
 
 

 

LEMEPREV (Previdência do Município de Leme/SP) 

 

Motorista 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 
 
Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspondência de formas verbais, 

conjugação verbal, flexão de verbos; oração: sujeito e predicado, posição do sujeito e predicado, concordância 
entre sujeito e predicado; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois 
pontos, travessão, vírgula, etc.; estrutura do sujeito: classificação do sujeito, casos de oração sem sujeito; 
dígrafos; substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, advérbios: classificação e emprego; uso da crase; uso do 
por que; vícios de linguagem;  ............................................................................................................................................... 1 

Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos;  ................................................................................ 36 

Separação Silábica;  .......................................................................................................................................................... 38 

Ortografia;  .......................................................................................................................................................................... 39 

Sinônimos e Antônimos.  ................................................................................................................................................. 43 

Gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo.  ............................................................................................. 44 

 

Matemática 
 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 

operações e propriedades. ..................................................................................................................................................... 1 

Razão e proporção.  .......................................................................................................................................................... 10 

Porcentagem. ..................................................................................................................................................................... 12 

Potenciação. Radiciação.  ................................................................................................................................................. 15 

Regra de três simples.  ..................................................................................................................................................... 19 

Equação de 1° grau. Inequação de 1º grau.  ................................................................................................................ 21 

Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.  .................................................. 24 

Raciocínio lógico.  .............................................................................................................................................................. 26 

Resolução de situações problema envolvendo as operações básicas (soma, subtração, divisão, 
multiplicação).  ........................................................................................................................................................................ 39 

Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área, Volume e Perímetro; Algarismos Romanos.  ................. 41 

 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 
 
Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: atualidades, Brasil, Exterior, política, 

economia, esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações. .......................... 1 

História e geografia do Município, do Estado e do Brasil. ....................................................................................... 58 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Código de Trânsito Brasileiro.  ......................................................................................................................................... 1 
Conhecimentos de mecânica básica. ............................................................................................................................... 1 
Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; ............................................................... 16 



Sinalização de Trânsito; ................................................................................................................................................... 24 
Dos Veículos; ...................................................................................................................................................................... 25 

Registro e Licenciamento; ............................................................................................................................................... 29 
Dos equipamentos obrigatórios; ................................................................................................................................... 31 
Dos Documentos de Porte Obrigatório; ....................................................................................................................... 33 
Da Habilitação; ................................................................................................................................................................... 34 
Das Penalidades; ............................................................................................................................................................... 37 
Medidas e Processo Administrativo; ............................................................................................................................ 39 
Das Infrações: ..................................................................................................................................................................... 42 
A Sinalização de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro e suas Alterações.  ..................................................... 53 
Direção Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; ................................................................................................. 53 
Sistemas de navegação para veículos: Waze, GPS, Google Maps. ........................................................................... 59 


