
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Português  
Leitura e interpretação de texto - (AD+VD) 
Noções gerais de gramática. Fonologia - (AD+VD) 
Ortografia - (AD+VD) 
Acentuação gráfica - (AD+VD) 
Estrutura e formação de palavras - (AD+VD) 
Verbos: tempo, modo, emprego - (AD+VD) 
Substantivos: classificação e emprego - flexão de gênero, número e grau, formação e análise - 

(AD+VD) 
Artigo - (AD+VD) 
Adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - (AD+VD) 
Advérbios: classificação, flexão, grau e cargo - (AD+VD) 
Numeral: tipos e cargo- (AD+VD) 
Pronomes: conceito, classificação - (AD+VD) 
Preposição - (AD+VD)  
Conjunções - (AD+VD)  
Interjeições - (AD+VD) 
Sintaxe: frase - (AD+VD)  
Oração - (AD+VD),  
Período - (AD+VD) 



 

Pontuação - (AD+VD) 
Tipos de frases - (AD+VD) 
Complementos verbais e nominais - vozes verbais - (AD+VD) 
Orações subordinadas - orações coordenadas - (AD+VD) 
Concordância verbal e nominal - (AD+VD) 
Regência verbal e nominal - (AD+VD) 
Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - (AD+VD) 
Crase - (AD+VD) 
Derivação prefixai e sufixai - (AD+VD) 
Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, - (AD+VD) 
Semânticos - figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento - (AD+VD) 
Significação das palavras - (AD+VD) 

 
 
 
 
 
 

Raciocínio Lógico 
Estruturas lógicas - (AD+VD) 
Lógica de argumentação (Analogias, inferências, deduções e conclusões) - (AD+VD) 
Lógica sentencial (ou proposicional) - (AD+VD) 
Proposições simples e compostas - (AD+VD)  
Tabelas-verdade - (AD+VD) 
Equivalências (AD+VD) 
Leis de De Morgan (AD+VD) 
Diagramas lógicos (AD+VD) 
Lógica de primeira ordem (AD+VD) 
Princípios de contagem  (AD+VD) 
Probabilidade (AD+VD) 
Operações com conjuntos (AD+VD) 
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais (AD+VD) 
 
 
 

 

Informática 
Informática básica: noções de Hardware e Software (AD+VD) 
MS-Word 2010. (AD+VD) 
MS-Excel 2010. (AD+VD) 
Correio Eletrônico. (AD+VD) 
Internet (AD+VD) 
 



 

Conhecimentos Específicos 
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n° 8.069/1990; (AD+VD) 
Abuso de autoridade - Lei n° 13.869/2019; (AD) 
Constituição Federal de 1988, art. 5° e 144°; (AD+VD) 
Constituição Federal de 1988, art. 144°; (AD) 
Registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição - Lei nº 10.826/2003 e Lei n° 

10.867/2004; (AD+VD) 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Lei nº 9.503/1997; (AD) 
Código Penal, arts. 155 a 159, (AD+VD) 
Lei n° 9.455/1997; Crimes de Torturas (AD) 
Lei n° 13.022/2014; (AD+VD) 
Lei Municipal n° 2770/2013 - Altera a Lei n° 1.538/2006, que institui a Guarda Municipal; (AD) 
Lei Complementar n° 13/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castro; (AD) 
Lei Federal n° 11.340/2006 - Maria da Penha. (AD+VD) 


