
 

 
 

 
Compreensão e interpretação de textos.  ............................................................................ 1 
Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. ....... 15 
Flexão em gênero e número dos substantivos e adjetivos.  ............................................... 32 
Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico.  .. 38 
Emprego de crase.  ............................................................................................................ 44 
Emprego de conectivos, .................................................................................................... 48 
Pronomes e numerais e advérbios ..................................................................................... 52 
Colocação pronominal.  ..................................................................................................... 65 
Concordância nominal e verbal.  ........................................................................................ 72 
Regência nominal e verbal.  ............................................................................................... 88 
Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. .......................................... 99 
Sintaxe da oração (período simples: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) 

e do período (período composto por coordenação e por subordinação).  ............................. 101 
Processos de formação de palavras.  .............................................................................. 119 
Conjugação e emprego de verbos.  ................................................................................. 128 
Empregos dos sinais de pontuação.  ............................................................................... 143 

 

 
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. ....................... 1 
Sistema legal de unidades de medida de massa e comprimento no Brasil. ....................... 11 
Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. .................................. 15 
Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. ......................... 32 
Regra de três simples e composta. .................................................................................... 55 
Razão. Proporção. ............................................................................................................. 68 
Porcentagem. .................................................................................................................... 74 
Juros simples. .................................................................................................................... 81 
Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas. ............................................................................. 85 
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. ........................................... 110 

 

 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção.  .................... 1 
Noções elementares de mecânica (veículos e tratores).  ................................................... 34 
Conservação e manutenção de veículos.  ......................................................................... 71 
Novo código de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e 

conduta. Habilitação.  ............................................................................................................. 73 
Direção defensiva e preventiva.  ...................................................................................... 184 
Sinalização de trânsito.  ................................................................................................... 184 
Noções de segurança no trabalho.  ................................................................................. 247 
Prevenção e combate a incêndios.  ................................................................................. 248 
Primeiros socorros. Sinais vitais. Imobilização. Ressuscitação Cárdio Pulmonar (RCP). 

Atendimento a acidentes de trânsito.  ................................................................................... 257 
Malha viária: Possuir conhecimentos de toda a malha viária do Estado do Paraná.  ....... 275 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Regras de Direção Defensiva: - Acidente evitável ou não evitável; Como ultrapassar e ser 

ultrapassado; O acidente de difícil identificação da causa; Como evitar acidentes com outros 
veículos; Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes do trânsito (motociclista, 
ciclista, carroceiro, skatista); A importância de ver e ser visto; A importância do comportamento 
seguro na condução de veículos especializados; Comportamento seguro e comportamento de 
risco – diferença que pode poupar vidas; Estado físico e mental do condutor, consequências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias psicoativas.  ................................... 279 
 


