
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de gêneros variados. (AD+VD) 
 - Reconhecimento de tipos e gêneros textuais; (AD+VD) 
 - Domínio da ortografia oficial. (AD+VD) 
 - Emprego das letras. (AD+VD) 
 - Emprego da acentuação gráfica. (AD+VD)  
 - Domínio dos mecanismos de coesão textual. (AD+VD)  
 - Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos 

de sequenciação textual. (AD) 
 - Emprego/correlação de tempos e modos verbais. (AD) 
  - Domínio da estrutura morfossintática do período. (AD) 
 - Emprego das classes de palavras. (AD+VD) 
 - Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. (AD+VD) 
 - Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. (AD+VD) 
 - Emprego dos sinais de pontuação. (AD+VD) 
 - Concordância verbal e nominal. (AD+VD)   
 - Emprego do sinal indicativo de crase. (AD+VD) 
 - Colocação dos pronomes átonos. (AD+VD) 
 - Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. (AD) 
 - Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). (AD+VD) 
  



 

 - Adequação da linguagem ao tipo de documento. (AD) 
 - Adequação do formato do texto ao gênero. (AD) 
 

Direito Constitucional: 
 - Constituição. (AD+VD) 
 - Conceito, objeto, elementos e classificações. (AD+VD) 
 - Supremacia da Constituição. (AD)  
 - Aplicabilidade das normas constitucionais. (AD+VD) 
 - Interpretação das normas constitucionais. (AD+VD) 
 - Poder constituinte: Características; Poder constituinte originário; Poder constituinte derivado; (AD+VD)  
 - Princípios fundamentais. (AD+VD) 
 - Direitos e garantias fundamentais. (AD+VD) 
 - Poder Legislativo. (AD+VD) 
 - Poder Executivo. (AD+VD) 
 - Poder Judiciário. (AD+VD) 
 - Funções essenciais à Justiça. (AD+VD) 
 - Ministério Público. Defesa do Estado e das instituições democráticas. (AD+VD) 
 - Segurança Pública. (AD+VD) 
 - Organização da segurança pública. Constituição do Estado de Roraima. (AD) 
 

Direito Penal: 
 - Fontes do direito penal. (AD+VD) 
 - Princípios aplicáveis ao direito penal. (AD+VD) 
 - Aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade; a lei penal no tempo e no espaço; 
tempo e lugar do crime; lei penal excepcional, especial e temporária; territorialidade e extraterritorialidade 
da lei penal; interpretação da lei penal; analogia; irretroatividade da lei penal; conflito aparente de normas 
penais. Crime. Classificação dos crimes; teorias do crime; o fato típico e seus elementos; relação de 
causalidade; superveniência de causa independente; relevância da omissão; crime consumado e tentado; 
pena da tentativa; desistência voluntária e arrependimento eficaz; arrependimento posterior; crime 
impossível; crime doloso, culposo e preterdoloso; agravação pelo resultado; concurso de crimes; erro 
sobre elementos do tipo; descriminantes putativas; erro determinado por terceiro; erro sobre a pessoa; 
erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição); coação irresistível e obediência hierárquica; ilicitude e 

causas de exclusão; excesso punível; culpabilidade: teorias, elementos e causas de exclusão. (AD+VD) 
 - Imputabilidade penal. (AD+VD) 
 - Concurso de pessoas. (AD+VD) 
 - Crimes contra a pessoa. (AD+VD) 
 - Crimes contra o patrimônio. (AD+VD) 
 - Crimes contra a propriedade imaterial. (AD+VD) 
 - Crimes contra a organização o do trabalho. (AD+VD) 
 - Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. (AD+VD) 
 - Crimes contra a dignidade sexual. (AD+VD) 
 - Crimes contra a família. (AD+VD) 
 - Crimes contra a incolumidade pública. (AD+VD) 
 - Crimes contra a paz pública. (AD+VD) 
 



 

 - Crimes contra a fé pública. (AD+VD) 
 - Crimes contra a administração pública. (AD+VD) 
 

Direito Administrativo: 
 
 - Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins 

e princípios. (AD+VD) 
 - Organização administrativa da União; administração direta e indireta. (AD+VD) 
 - Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função 

públicos; (AD+VD) 
- Regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e 

vantagens; (AD+VD) 
 - Regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. (AD+VD)  
 - Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso 

e abuso do poder. (AD+VD) 
 - Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. (AD+VD) 
 - Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle 

legislativo; responsabilidade civil do Estado. (AD+VD) 

 
Legislação Extravagante: 
 - Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990). (AD+VD) 
 - Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/1965). (AD+VD) 
 - Lei de Tortura (Lei nº 9.455/1997). (AD+VD) 
 - Dos Crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). (AD+VD) 
 - Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). (AD+VD) 
 - Crimes contra o Meio Ambiente (Lei nº 9.605/1998). (AD+VD) 
 - Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). (AD+VD) 
 - Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). (AD+VD) 
 - Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013). (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos: 
(INSTITUI O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUSP) Lei Federal Nº 13.675, DE 11 DE 

JUNHO DE 2018; (AD+VD) 
(ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS) Lei Federal n° 13022, de 08 de agosto de 2014 e 

alterações;  (AD+VD) 
(PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BOA VISTA 

- RR) Lei Municipal Nº 1012, de 27 de dezembro de 2007 e alterações; (AD)  
(ESTATUTO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BOA VISTA – RR) Lei 

Complementar Nº 003, de 02 de janeiro de 2012 e alterações; (AD) 
(REGIMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BOA VISTA – RR) Decreto Municipal 

N.º 176/E, de 30 de setembro de 2009. (AD) 
 



 

 

Informática: 
 - Conceitos sobre informática, hardware e software. (AD+VD) 
 - Sistemas operacionais Windows XP/Vista/7/8.1/10BR, Linux e software livre. (AD+VD) 
 - Processador de texto (Word 2007/2010/2013/2016/2019BR e LibreOffice 6.x.x ou superior Writer) – 

Conceitos e uso dos recursos. (AD+VD) 
 - Planilhas eletrônicas (Excel 2007/2010/2013/2016/2019BR e LibreOffice 6.x.x ou superior Calc) – 

Conceitos e uso dos recursos. (AD+VD) 
 - Editor de Apresentações (PowerPoint 2007/2010/2013/2016/2019BR e LibreOffice 6.x.x ou superior 

(Impress) – Conceitos e uso dos recursos. (AD+VD) 
 - Redes de computadores – Conceitos, características, equipamentos, transmissão de sinal, topologias, 

conectores, cabeamento, protocolos e redes sem fio. (AD+VD) 
 - Conceitos, serviços e tecnologias na Internet e Intranet, web 2.0 e web 3.0. Navegador Internet (Internet  

- Explorer 11 BR, Google Chrome e Mozilla Firefox - Conceitos e uso dos recursos. (AD+VD) 
- Conceitos e Ferramentas de busca e pesquisa na Web. (AD+VD) 
 - Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, de correio eletrônico e webmail, de grupos 

de discussão, de fóruns, de wikis e redes sociais. (AD+VD) 
 - Segurança da Informação, de sistemas, de equipamentos, em redes e na internet – Conceitos, 

aplicativos, proteção, ameaças e vulnerabilidades. (AD+VD) 
 - Conceitos sobre cópias de segurança (backup), vírus e antivírus. Criptografia e assinatura digital. 

(AD+VD) 
 - Conceitos sobre tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo, formatos de 

arquivos, de imagens e figuras. (AD+VD) 
 


