
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olá, Maxi Concurseiro (a). 
Você poderá utilizar a área do aluno (Painel de Tutoria) para enviar todas as suas dificuldades em 

relação ao nosso material que foi elaborado de acordo com o edital do concurso. 
As dúvidas serão encaminhadas para os professores responsáveis e serão respondidas em até cinco 

dias úteis. 
Serão tratados neste curso todos os temas que o tutor verifique a necessidade de maior explicação, 

porém a apostila digital que o acompanha, é completa de acordo com edital. 
Eventuais aulas que estiverem em gravação, serão disponibilizadas no prazo máximo de 01 mês antes 

da prova. 
Bons estudos! 

 

ATENÇÃO: 
AD - Conteúdo abordado apenas na Apostila Digital. 
VD - Conteúdo abordado na Videoaula. 
 

Língua Portuguesa 
 
Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais: ideias principais e secundárias. 

(AD+VD) 
Morfologia. Substantivo. Adjetivo. Artigo. Pronome (pessoal, de tratamento, demonstrativo, 

possessivo). (AD+VD) 
Emprego de certas palavras ou expressões: porque, porquê, por que ou por quê. (AD+VD) 
Mal ou mau. A ou há. Acerca de ou a cerca de. Onde ou aonde. A fim de ou afim. Mas ou mais. (AD) 
Efeitos de sentido da pontuação. (AD+VD) 
Ortografia oficial. (AD+VD) 

Matemática 

 

Operações com números inteiros. (AD+VD) 
Múltiplos e divisores. (AD+VD) 
Números primos. (AD+VD) 
Máximo divisor comum. Mínimo múltiplo comum. (AD+VD) 
Frações: comparação de frações. Operações com frações. Números decimais: operações com 

números decimais. Relação entre frações e números decimais. (AD+VD) 
Razões e proporções. (AD+VD) 
Porcentagem. (AD+VD) 



 

Geometria: características das figuras geométricas planas e espaciais. Áreas das figuras planas. 

(AD+VD) 
Equações do primeiro e do segundo graus. (AD+VD) 
Medidas de comprimento: área. Tempo. Massa. Capacidade e velocidade. (AD+VD) 
Noções básicas de Estatística: tabelas. Gráficos. Média. moda e mediana. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Atendimento ao Público. (AD+VD) 
Conhecimentos sobre leis, atribuições e normas técnicas inerentes ao cargo. (AD) 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (artigos: 92 ao 98, 127 ao 130-A, 134 e 135). 

(AD+VD) 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. (AD+VD) 
Decreto Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, artigos: 129, (AD+VD) 
155. (AD+VD) 
156. (AD) 
157. (AD+VD) 
Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) artigos 312 ao 337-A. (AD+VD) 
Ética Profissional. (AD+VD) 
Lei n° 10.741, de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). (AD+VD) 
Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006. (AD) 
Lei n° 12.318, de 26 de agosto de 2010 (lei de Alienação Parental). (AD) 
Lei n° 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais). (AD+VD) 
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (lei de crimes ambientais). (AD+VD) 
Lei n°11.340, de 7 de agosto de 2006 (lei Maria da Penha). (AD+VD) 
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). (AD+VD) 
Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 (crimes de abuso de autoridade). (AD+VD) 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). (AD+VD) 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).  (AD+VD) 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes contra o meio ambiente). (AD+VD) 
Poluição sonora. (AD) 
Primeiros socorros. (AD) 
Proteção ao meio ambiente. (AD) 
Proteção ao patrimônio público. (AD) 
Segurança pública no Brasil. (AD+VD) 
 


