
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 

Interpretação de texto (AD+VD) 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. (AD+VD) 
Ortografia Oficial. (AD+VD) 
Pontuação. (AD+VD) 
Acentuação. (AD+VD) 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). (AD+VD) 
Concordância verbal e nominal. (AD+VD) 
Regência verbal e nominal. (AD+VD) 
Crase. (AD+VD) 
Colocação pronominal. (AD+VD) 
 

Matemática: 
 

Resolução de situações-problema (AD+VD) 
Números Inteiros: Operações, Propriedades (AD+VD) 
Múltiplos e Divisores (AD+VD) 
Números Racionais: Operações e Propriedades (AD+VD) 



 

Números e Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, Divisão 

Proporcional (AD+VD) 
Regra de Três Simples e Composta (AD+VD) 
Porcentagem (AD+VD) 
Juros Simples (AD+VD) 
Sistema de Medidas Legais (AD+VD) 
Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume (AD+VD) 
 

Noções de Legislação Municipal: 

 

Lei Orgânica do Município de Barretos (AD+VD) 
Lei Complementar n.º 410, de 11 de outubro de 2019 (Criação de Cargos e Carreira da Guarda Civil 

Municipal) e suas alterações e atualizações. (AD+VD) 
Decreto nº 10.192, de 27 de dezembro de 2019 e suas alterações e atualizações. (AD) 
 

Noções de Informática: 
 

Noções básicas de armazenamento de dados: arquivos, pastas, programas; (AD+VD) 
MS Office: Word, Excel, powerpoint e Outlook (Versão 2007 e/ou versão atualizada); (AD+VD) 
Conceitos básicos e características do sistema operacional Windows; (AD+VD) 
Conceitos e modos de utilização de ferramentas Internet Explorer; (AD+VD) 
Conceitos básicos de segurança da Informação com foco no comportamento do usuário. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos:  

 
Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas Emendas: Título I – Dos Princípios Fundamentais. ; 

(AD+VD) 
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, do Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais 

e Coletivos; ; (AD+VD) 
Emenda Constitucional n° 45/2004; (AD+VD) 
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (Declaração Universal dos Direitos Humanos) 

– ONU; (AD+VD) 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990) e suas alterações; 

(AD+VD) 
Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1 de outubro de 2003) e suas alterações; ; (AD+VD) 
Noções de Direito Administrativo.Administração Pública. ; (AD+VD) 
Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. ; (AD+VD) 
Conceito, fontes e princípios do Direito Administrativo. ; (AD+VD) 
Atividades Administrativas: conceito, natureza, fins e princípios básicos. ; (AD+VD) 
Atos administrativos: conceito e requisitos; atributos; classificação; espécies; anulação e revogação. ; 

(AD+VD) 
Lei n.º 13.022, de 08 de agosto de 2014. ; (AD+VD) 
Noções de Direito Penal: princípios do direito penal; ; (AD+VD) 
Aplicação da lei penal no tempo e no espaço; tempo do crime; lugar do crime; ; (AD+VD) 



 

Teoria do crime; classificação doutrinária dos crimes; ; (AD+VD) 
Fato típico; trajetória do crime; ; (AD+VD) 
Crime consumado e tentado; ; (AD+VD) 
Excludentes de ilicitude; ; (AD+VD) 
Das penas. ; (AD+VD) 


