
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais 

desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); (AD+VD) 
Gêneros e Tipologias textuais; (AD+VD) 
Elementos de coesão e coerência textual; (AD+VD) 
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, 

dígrafos); (AD+VD) 
Emprego das classes de palavras; (AD+VD) 
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); 

(AD+VD) 
Funções sintáticas; (AD+VD) 
Concordâncias nominal e verbal; 

Pontuação; (AD+VD) 
Uso dos porquês. (AD+VD) 

 

Matemática: 
 

Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas (AD+VD) 
Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; (AD+VD) 

 



 

Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; (AD+VD) 
Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, 

unidades usuais de tempo; geométrica (AD+VD) 
Grandezas direta e inversamente proporcionais (AD+VD) 
Regra de três simples e composta, (AD+VD) 
Porcentagem; (AD+VD) 
Juros simples e compostos; (AD+VD) 
Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações 

algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos; (AD+VD) 
Equações do primeiro e segundo grau; (AD+VD) 
Resolução de problemas; (AD+VD) 

 

Conhecimentos Específicos: 
 

Conhecimento e procedimentos de proteção do patrimônio público, serviços de vigilância de 
logradouros e instalações públicas, ações de defesa civil, preservação da segurança e a ordem em 
prédios públicos, prevenção e combate a incêndios, comunicação radiofônica, proteção ambiental, 

aplicação de normas de saúde, sossego, higiene, funcionalidade, ética e moralidade; (AD) 
Noções de direito penal (crime consumado e crime tentado, penas privativas de liberdade, legítima 

defesa, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública); 

(AD+VD) 
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); (AD+VD) 
Lei nº 11.343/06 e suas alterações (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad ); 

(AD+VD) 
Lei Federal nº 10.826/2003 e suas alterações (Desarmamento); (AD+VD)  
Lei Federal 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais); (AD+VD) 
Lei Orgânica do Município de Arapongas; (AD+VD) 
Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal nº 3.896/11); (AD+VD) 
Constituição Federal – Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e 

coletivos; 

Direitos Sociais; (AD+VD) 
Nacionalidade e Cidadania; (AD+VD) 
Direitos e Partidos Políticos; (AD+VD) 
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas: da Segurança Pública; (AD+VD) 
Da Ordem Social: do Meio Ambiente. (AD+VD) 
 


