
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. (AD+VD) 
- Tipologia textual. (AD+VD) 
- Ortografia oficial. (AD+VD) 
- Acentuação gráfica. (AD+VD) 
- Cargo das classes de palavras. (AD+VD) 
- Cargo do sinal indicativo de crase. (AD+VD) 
- Sintaxe da oração e do período. (AD+VD) 
- Pontuação. (AD+VD) 
- Concordância nominal e verbal. (AD+VD) 
- Regência nominal e verbal. (AD+VD) 
- Significação das palavras(AD+VD) 
 

Raciocínio Lógico  
- Noções de Lógica. (AD+VD) 
- Diagramas Lógicos: conjuntos e elementos. (AD+VD) 
- Lógica da argumentação. (AD+VD) 
- Tipos de Raciocínio. (AD+VD) 
- Conectivos Lógicos. (AD+VD) 



 

- Proposições lógicas Simples e compostas. (AD+VD) 
- Elementos de teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade. (AD+VD) 

 
Conhecimentos Específicos  
- Dos Princípios Fundamentais (Arts. 1º ao 4º da CF/88); (AD+VD) 
- Da organização Político-Administrativa (Arts. 18 e 19 da CF/88); (AD+VD) 
- Da União (Arts. 20 ao 24 da CF/88); (AD+VD) 
- Dos Estados Federados (Arts. 25 ao 28 da CF/88); (AD+VD) 
- Dos Municípios (Arts. 29 ao 31 da CF/88); (AD+VD) 
- Normas Constitucionais relativas à Administração Pública e ao Servidor Público (Arts. 37 ao 41 da 

CF/88); (AD+VD) 
- Organização dos Poderes (Arts. 44 ao 135 da CF/88); (AD+VD) 
- Artigo 144 da Constituição Federal (Título V - Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 

Capítulo III: da Segurança Pública); (AD+VD) 
- Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014); (AD+VD) 
- Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006, Lei nº 13.827/2019); (AD+VD) 
- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990); (AD+VD) 
- Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003); (AD+VD) 
- Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998; (AD+VD) 
- Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/1965); (AD+VD) 
- Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003); (AD+VD) 
- Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997 - Artigo 24); (AD+VD) 
- Sistema Único de Segurança Pública (Lei nº 13.675/2018). (AD+VD) 


