
 
 

 

Prefeitura Municipal de Pelotas/RS 
 

 

Guarda Municipal 
 

 

 

Língua Portuguesa 
Leitura e compreensão de textos: Assunto.  ................................................................................................................. 1 
Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. Relação entre as ideias. Efeitos de sentido.  ............... 2 
Figuras de linguagem.  ...................................................................................................................................................... 3 
Recursos de argumentação.  ............................................................................................................................................ 6 
Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.  ........................................................................................... 8 
Coesão e coerência textuais.  ........................................................................................................................................... 9 
Léxico: Significação de palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e de expressões no texto. 12 
Estrutura e formação de palavras.  .............................................................................................................................. 14 
Aspectos linguísticos: Relações morfossintáticas.  ................................................................................................... 16 
Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico 
vigente). ............................................................................................................................................................................ 19 
Relações entre fonemas e grafias.  ............................................................................................................................... 24 
Flexões e emprego de classes gramaticais.  ............................................................................................................... 26 
Vozes verbais e suas conversões.  ............................................................................................................................... 51 
Concordância nominal e verbal.  .................................................................................................................................. 53 
Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase). ................................................ 56 
Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos....
 ........................................................................................................................................................................................... 62 
Pontuação. ....................................................................................................................................................................... 66 
Redação oficial (carta, memorando, ofício, requerimento).  .................................................................................. 68 
 
 
 

Raciocínio Lógico 
Funções Reais: Ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e imagem, função do 1º grau, função do 
2º grau– valor de máximo e mínimo de uma função do 2º grau.  ............................................................................. 1 
Equações de 1º e 2º graus.  ........................................................................................................................................... 10 
Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas.  ......................................................................................... 14 
Trigonometria: Semelhança de triângulos.  ............................................................................................................... 16 
Teorema de Tales.  ......................................................................................................................................................... 21 
Relações métricas no triângulo retângulo. ................................................................................................................ 22 
Teorema de Pitágoras e suas aplicações.  .................................................................................................................. 24 
Geometria plana (triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos): cálculo de área e perímetro. 
Circunferência e círculo: comprimento da circunferência, área do círculo.  ....................................................... 25 
Noções de geometria espacial – cálculo do volume de paralelepípedos e cilindros circulares retos.  ............ 35 
Raciocínio lógico matemático: situações problemas, sucessões ou sequências, argumentos envolvendo 
verdades e mentiras, silogismos e quantificadores. Lógica proposicional: proposições e conectivos.  ......... 39 
 
 
 
 



 

Conhecimentos Específicos 
Conhecimentos de guarda e vigilância; rondas e inspeções; controle de entradas e saídas; medidas 
preventivas contra sinistros e desordens; postura e providências em caso de sinistros e desordens.  ............ 1 
Patrulhamento preventivo.  ............................................................................................................................................. 8 
Poderes administrativos: Poder Regulamentar, Poder Vinculado, Poder Discricionário, Poder Disciplinar, 
Poder Hierárquico, Poder de Polícia.  ......................................................................................................................... 10 
Direitos humanos fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. ................................................................ 16 
Uso de equipamentos e itens de segurança.  ............................................................................................................. 38 
Prevenção e combate a incêndio e inundações.  ....................................................................................................... 44 
Estatuto Geral das Guardas Municipais: princípios mínimos de atuação das Guardas Municipais; 
Competências da Guardas Municipais segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais; Das exigências para 
a investidura ao cargo de Guarda Municipal; Vedações quanto à estrutura hierárquica das Guardas 
Municipais... ..................................................................................................................................................................... 50 
Crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes contra a Administração Pública, crimes contra o 
meio ambiente.  ............................................................................................................................................................... 54 
Culpabilidade, ilicitude, crime e contravenção penal.  ............................................................................................. 82 
Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e saúde do trabalho. ................................................... 89 
Equipamentos que auxiliam no desenvolvimento do trabalho.  .......................................................................... 128 
Relações Humanas e interpessoais.  .......................................................................................................................... 128 
Atendimento e auxílio ao público.  ............................................................................................................................ 132 
Higiene e apresentação pessoal; limpeza e organização no trabalho; primeiros socorros, coleta seletiva, 
separação e destinação correta do lixo, noções de segurança do trabalho, higiene pessoal e do ambiente de 
trabalho.  ........................................................................................................................................................................ 136 
Improbidade administrativa....................................................................................................................................... 156 
Legislação em geral aplicável ao cargo.  ................................................................................................................... 161 
Ética profissional. ......................................................................................................................................................... 161 
Proteção do patrimônio público nos prédios municipais, coibir, inibir ações criminosas e vandalismo em 
estabelecimentos e praças municipais, atividade ostensiva, preventiva e uniformizada, segurança escolar, 
socorro, auxiliar pedestres em acidentes de trânsito, sinalização de trânsito nas vias urbanas, defesa civil, 
rondas, ações integradas.  ........................................................................................................................................... 165 
Conteúdos relacionados com as atribuições do cargo independente de referência bibliográfica.  ............... 197 
Leis mencionadas nas referências bibliográficas: Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente,  ....................................................................................................................... 213 
Lei de Improbidade Administrativa,  ........................................................................................................................ 222 
Código de Trânsito Brasileiro,  ................................................................................................................................... 222 
Lei que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal nos 
casos de abuso de autoridade,  ................................................................................................................................... 270 
Estatuto do Idoso,  ........................................................................................................................................................ 274 
Estatuto da Criança e do Adolescente,  ..................................................................................................................... 286 
Lei Maria da Penha,  ..................................................................................................................................................... 320 
Estatuto do Desarmamento,  ...................................................................................................................................... 327 
Código Penal e Estatuto da Igualdade Racial.  ......................................................................................................... 333 

 
 


