
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Interpretação de textos de diferentes gêneros ..................................................................................... 1 
Comunicação verbal e não – verbal, elementos da comunicação verbal e funções da linguagem ....... 7 
Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros vocálicos, consonantais e 

dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, paronímia e homonímia; ortoépia e prosódia
 ............................................................................................................................................................... 18 

As classes de palavras – definições, classificações, formas e flexões, emprego: substantivos, adjetivos, 
pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções ....................................................................... 32 

Concordância verbal e concordância nominal .................................................................................... 73 
Regência verbal e regência nominal .................................................................................................. 89 
Ortografia: acentuação gráfica, uso da crase, emprego do hífen e divisão silábica.......................... 100 
Pontuação: sinais de pontuação ...................................................................................................... 139 
Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras de pensamento .... 147 
Variação ilíngüede: as diversas modalidades do uso da língua ....................................................... 157 
Semântica: denotação e conotação, significação das palavras (sinônimo, antônimo, homônimo e 

parônimo), polissemia e homonímia ..................................................................................................... 170 
Interpretação e análise de textos: compreensão de texto literário ou não-literário ........................... 180 
 

Conhecimentos Regionais e Gerais 
 
Conhecimentos Regionais Coroatá – Geografia local e regional, História local e regional, Cultura local 

e regional, Política local e regional, atualidades local e regional .............................................................. 1 
Conhecimentos Gerais O Brasil e o Mundo – Atualidades na Política e Finanças. Os últimos 

acontecimentos na Europa, América do Sul, Estados Unidos e Brasil .................................................... 43 
 

Conhecimento de Informática 
 
Noções de informática: conceitos. ....................................................................................................... 1 
Componentes dos sistemas de computação: hardware e software. Software Básico, software utilitário, 

software aplicativo e software livre: conceitos. ......................................................................................... 8 
Rede de computadores (cabeadas e wireless) e equipamentos de conectividade: conceitos e 

aplicações. Conceitos, funções e aplicações de Intranet e Internet. Tipos e características dos 
navegadores e dispositivos móveis. Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração, 
computação na nuvem, correio eletrônico e webmail, grupos de discussão, fóruns, wikis e redes sociais.
 ............................................................................................................................................................... 36 

Sistema Operacional Windows 7 (Português), Linux e LibreOffice 5.3.7 (Português): conceitos, 
interface, comandos, funções, recursos e usabilidade.  ........................................................................ 151 

Editor de texto MS Word 2010 (Português): conceitos, comandos, recursos e usabilidade.  ........... 311 



 

Planilha eletrônica MS Excel 2010 (Português): conceitos, comandos, recursos e usabilidade 
(interface, bancos de dados, criação de planilhas, referências a células, cópia lógica, uso de fórmulas e 
funções, modelos, geração de gráficos, formatação de células e impressão).  ..................................... 341 

Redes de computadores e Internet: conceitos, tecnologias, ferramentas, aplicativos e serviços.  ... 370 
Segurança da Informação: conceitos, princípios, problemas, ameaças, ataques. Backup e antivírus.

 ............................................................................................................................................................. 371 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Noções sobre segurança pública: definição e componentes.  .............................................................. 1 
Forças armadas e forças auxiliares. Diferenças e atribuições. Competência municipal.  ..................... 7 
Noções sobre segurança patrimonial: definições. Atribuições das empresas que realizam segurança 

patrimonial.O município e a sua segurança patrimonial.  ........................................................................ 17 
Lei Orgânica do município: o município e seus símbolos. O município e sua divisão administrativa. 

Competência privativa, comum e complementar.  .................................................................................. 38 
Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988.  .......... 42 
Direitos e garantias fundamentais.  .................................................................................................... 48 
Organização do Estado e dos Poderes. Da Administração Pública. Conceito de administração pública. 

 ............................................................................................................................................................... 92 
Fundamentos da ética na administração pública.  ........................................................................... 218 
Noções de Direito Penal: Dos crimes contra a Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal 

 ............................................................................................................................................................. 232 
Crimes contra a vida e lesões corporais .......................................................................................... 247 
Lei de Abuso de Autoridade (Lei 4898/65).  ..................................................................................... 262 
Legislação de trânsito: Código de trânsito brasileiro.  ...................................................................... 267 
Mecânica básica.  ............................................................................................................................ 375 
Direção defensiva e prevenção de acidentes.  ................................................................................. 402 
Procedimento em caso de assalto (antes e depois).  ....................................................................... 413 
Noções de Segurança do Trabalho: acidentes do trabalho – conceito, causas e prevenção.  ......... 422 
Normas de segurança: conceito de proteção e equipamentos de proteção.  ................................... 430 
Normas básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos.  ............................. 453 
Noções de Primeiros Socorros: papel do socorrista, parada cardiorrespiratória, hemorragias, 

ferimentos, entorses, luxações, fratura, distúrbios causados pelo calor, choque elétrico, mordidas e 
picadas de animais, transporte de pessoas acidentadas, corpos estranhos no organismo.  ................ 459 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  ........................................................................................... 484 
Estatuto do Idoso.  ........................................................................................................................... 540 
Ética profissional.  ............................................................................................................................ 564 
Relações humanas no trabalho.  ...................................................................................................... 576 
Ética, moral e cidadania.  ................................................................................................................. 583 
Lei Municipal nº. 06/2018 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Guardas 

Municipais ............................................................................................................................................ 594 
 

 


