
 

 
 

 
Interpretação de texto.  ........................................................................................................ 1 
Ortografia oficial.  ............................................................................................................... 19 
Acentuação gráfica.  .......................................................................................................... 36 
Pontuação. ........................................................................................................................ 42 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes 
verbais: ativa e passiva.  ........................................................................................................ 50 

Colocação pronominal. .................................................................................................... 109 
Concordância verbal e nominal.  ...................................................................................... 116 
Regência verbal e nominal. .............................................................................................. 132 
Crase. .............................................................................................................................. 143 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  ................ 147 
 

 
Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. ........................................ 1 
Configurações básicas do Windows 10. ............................................................................. 23 
Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). ........................ 62 
Configuração de impressoras. ......................................................................................... 153 
Noções básicas de internet e uso de navegadores. ......................................................... 159 
Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails. ................................................ 189 
 

 
Princípio da Regressão ou Reversão. .................................................................................. 1 
Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. .................................................................... 6 
Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. 66 
Geometria básica. .............................................................................................................. 66 
Álgebra básica e sistemas lineares. ................................................................................. 125 
Calendários...................................................................................................................... 160 
Numeração. ..................................................................................................................... 165 
Razões especiais. ............................................................................................................ 193 
Análise combinatória e probabilidade............................................................................... 193 
Progressões Aritmética e Geométrica. ............................................................................. 212 
Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e igualdade; Operações entre conjuntos, 

união, interseção e diferença. ............................................................................................... 221 
Comparações. ................................................................................................................. 231 
 

 
Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança. Conhecimento sobre os 

Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança. Equipamentos de proteção 
individual e coletiva.  ................................................................................................................ 1 

Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação: sinais vitais, pulso, temperatura. 
Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em caso de extrema 
urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras, 
cortes e fraturas.  ................................................................................................................... 14 



 

 
 
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. Habilitação. Infrações, penalidades, medidas 
administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito. .................................................. 28 

Convívio Social; relacionamento Interpessoal. Direitos Humanos e Cidadania no trânsito.
  ..................................................................................................................................... 209 

Noções sobre funcionamento do veículo ......................................................................... 217 
Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23/09/97, 

seus anexos e seus posteriores regulamentos. .................................................................... 244  
Direção Defensiva. ........................................................................................................... 244 
Conhecimentos Elementares de Mecânica de Automóveis; Vistoria Inicial: verificação do 

nível de óleo, de água, de combustível e do líquido de freio, luzes, equipamentos obrigatórios. 
Identificação de defeitos mecânicos. Princípios de funcionamento dos veículos. Conhecimentos 
elementares de eletricidade de auto; Manutenção, conservação e Limpeza de veículos. .... 256 

 

 
Lei nº 3.268/57 e alterações posteriores .............................................................................. 1 
Decreto nº 44.045/58 e alterações posteriores. ................................................................... 7 
Regimento Interno do CRM-MT.  ....................................................................................... 15 
Código de Conduta dos Funcionários do CRM-MT.  .......................................................... 30 
 


