
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
- Leitura e interpretação de texto. (AD+VD) 
- Variações linguísticas. (AD+VD) 
- Funções da linguagem. (AD+VD) 
- Tipos e gêneros de texto. (AD+VD) 
- Coesão e coerência textuais. (AD+VD) 
- Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico): emprego de letras; uso de 
maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; 

encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. (AD+VD) 
- Morfologia: elementos mórficos e processos de formação de palavras; classes de palavras. (AD+VD) 
- Sintaxe: termos das orações; orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; 

regência nominal e verbal; crase. (AD+VD) 
- Semântica: denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; polissemia e 

ambiguidade. (AD+VD) 
- Figuras de linguagem. (AD+VD) 
 

Matemática 
- Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos; (AD+VD) 
- Sistema de medidas legais; (AD+VD) 
- Sistema monetário brasileiro; (AD+VD) 



 

- Razão e Proporção; (AD+VD) 
- Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; (AD+VD) 
- Regra de três simples e composta; Porcentagem; (AD+VD) 
- Juros simples e compostos; Potenciação; (AD+VD) 
- Raciocínio lógico; Sequências; (AD+VD) 
- Progressões aritméticas e geométricas; (AD+VD) 
- Análise combinatória; (AD+VD) 
- Probabilidade; (AD+VD) 
- Resolução de situações problemas; (AD+VD) 
- Cálculo de áreas e volumes. (AD+VD) 
 

Legislação Municipal  
- Lei Orgânica Municipal atualizada. (AD) 
 

Especifica 
- Administração Pública. (AD+VD) 
- Princípios e Organização. (AD+VD) 
- Responsabilidade Civil, Criminal e Administrativa. (AD+VD) 
- Ato administrativo. (AD+VD) 
- Princípios fundamentais da Constituição da República (artigo 1° ao 4° da CF/88); (AD+VD) 
- Da organização Político - Administrativa (artigos 18 e 19 de CF/88). (AD+VD) 
- Dos Municípios (artigo 29 a 31 da CF/88). (AD+VD) 
- Da Segurança Pública (artigo 144). (AD+VD) 
- Noções de Direitos Humanos e Cidadania. (AD+VD) 
- Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; (AD+VD) 
- Direitos sociais; (AD+VD) 
- Direitos Políticos (artigo 5° a 16 da CF/88). (AD+VD) 
- Lei Federal n.° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. (AD+VD) 
- Das medidas de Proteção (art. 98 a 101). (AD+VD) 
- Da prática de ato infracional (art. 103 a 109). (AD+VD) 
- Das Garantias Processuais (art. 110 a 111). (AD+VD) 
- Das Medidas sócio-educativas (art. 112 a 128). (AD+VD) 
- Dos Crimes e das Infrações Administrativas (art. 225 a 258). (AD+VD) 
- Normas gerais de circulação; (AD+VD) 
- Sinalização de trânsito; (AD+VD) 
- Engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo; (AD+VD) 
- Veículos; Habilitação; Licenciamento; Infrações; Medidas administrativas; (AD+VD) 
- Penalidades; Direção defensiva; Noções de primeiros socorros. (AD+VD) 
- Crimes de trânsito. (AD+VD) 


