
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Análise global do texto. (AD+VD) 
Ortografia. (AD+VD) 
Relações entre fonemas e grafias. (AD+VD) 
Acentuação gráfica. (AD+VD) 
Morfologia: estrutura e formação de palavras. (AD+VD) 
Classes de palavras e seu emprego. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. 

(AD+VD) 
Sintaxe: processos de coordenação e subordinação. (AD+VD) 
Equivalência e transformação de estruturas. (AD+VD) 
Discurso direto e indireto. (AD) 
Concordância nominal e verbal. (AD+VD) 
Regência verbal e nominal. (AD+VD) 
Crase. (AD+VD) 
Pontuação. (AD+VD) 
Interpretação de textos: variedade de textos e adequação de linguagem. (AD+VD) 
Estruturação do texto e dos parágrafos. (AD) 
Informações literais e inferências. (AD+VD) 
Estruturação do texto: recursos de coesão. (AD+VD) 
Significação contextual de palavras e expressões. (AD+VD) 



 

Legislação 
 

Constituição Federal. (AD+VD) 
Estatuto da Criança e do Adolescente. (AD+VD) 
Estatuto do Idoso. (AD+VD) 
Lei Orgânica do Município de Canoas. (AD) 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Canoas. (AD) 
Código de Conduta Ética dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta. (AD) 
Cargos, Carreiras e Sistema de Remuneração do Quadro Geral da Administração Pública de Canoas. 

(AD) 
 

Raciocínio Lógico 

 
Conceitos básicos de raciocínio lógico: sentenças abertas; proposições simples e compostas; 

conectivos (conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional); negações; número de 
linhas de uma tabela-verdade; valores lógicos das proposições e construção de tabelas-verdade; 
Equivalências lógicas; tautologia; contradição; contingência; Operações lógicas sobre sentenças abertas. 

(AD+VD) 
Silogismo. (AD) 
Quantificadores lógicos e suas negações; Lógica de argumentação. (AD+VD) 
Operações entre números reais (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). (AD+VD) 
Teoria dos conjuntos: operações entre conjuntos e Diagrama de Venn. (AD+VD) 
Regra de três simples (direta e inversa) e composta. (AD+VD) 
Razão e proporção. (AD+VD) 
Porcentagem. (AD+VD) 
Sistema monetário brasileiro. (AD+VD) 
Sistema de medidas: comprimento, capacidade, superfície, massa e tempo (unidades e 

transformações de unidades). (AD+VD) 
Equações e sistema de equações do primeiro grau. (AD+VD) 
Matemática Financeira: Juros simples e compostos. (AD+VD) 
Taxas proporcionais e equivalentes. (AD+VD) 
Estatística: Interpretação de dados (gráficos e tabelas). (AD+VD) 
cálculo de medidas de tendência central: média, mediana e moda. (AD+VD) 
Progressão Aritmética. Progressão Geométrica. (AD+VD) 
Análise Combinatória e Probabilidade. (AD+VD) 
Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas. (AD+VD) 
 

Informática 

 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados à internet/intranet. (AD+VD) 
Arquiteturas de computadores. (AD) 



 

Ferramentas e aplicativos de navegação (Internet Explorer, Google Chrome e Firefox em suas versões 
mais atuais) e de correio eletrônico (webmail, Firefox e Microsoft Outlook, os dois últimos em suas versões 

mais atuais). (AD+VD) 
Redes de Computadores: Protocolos para acesso à distância a computadores, transferência de 

informação e arquivos. (AD+VD) 
Conceitos de proteção, segurança da informação e criptografia de dados. (AD+VD) 
Conceitos de hardware e software0. (AD+VD) 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia 

de segurança (backup). (AD+VD) 
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas e funcionamento de 

periféricos nos sistemas operacionais Windows e Linux, incluindo linhas de comando. (AD+VD) 
Aplicativos para edição de textos, apresentações e planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Office 

em sua versão mais atual, inclusive a versão online disponível no Office 365. (AD+VD) 
Ferramentas de armazenamento de informações na nuvem. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos 

 

Código Penal Brasileiro. (AD+VD) 
Lei Maria da Penha. (AD+VD) 
Abuso de autoridade. (AD+VD) 
Estatuto do Desarmamento. (AD+VD) 
Lei antidrogas. (AD+VD) 
Código de Trânsito Brasileiro. (AD+VD) 
Estatuto Geral dos Guardas Municipais. (AD+VD) 
Noções de Direito Ambiental: proteção dos Animais e crimes contra a fauna preservação das florestas 

e reservas, edificações irregulares, pichação, proteção à biodiversidade. (AD+VD) 
Estatuto da Igualdade Racial (Lei n ° 12.288, de 20 de julho de 2010). (AD+VD) 
Lei das Contravenções Penais. (AD) 
Lei que Institui a Guarda Municipal de Canoas, dispõe sobre a Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda 

Municipal de Canoas e dá outras providências. (AD) 
Código de Processo Penal Brasileiro. (AD+VD) 
Direitos do Consumidor. (AD+VD) 
Lei dos Crimes Hediondos. (AD+VD) 
Lei dos Crimes de Tortura. (AD+VD) 
Administração Pública. (AD+VD) 
Poder de polícia. (AD+VD) 
Atos administrativos. (AD+VD) 
Serviço público. (AD+VD) 
Responsabilidade civil do Estado. (AD+VD) 
Lei de Licitações. (AD+VD) 
 
 
 
 


