
Guarda Municipal 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE PORTO FELIZ/SP 

 

 
GUARDA MUNICIPAL (MASCULINO E FEMININO) 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo 
e argumentativo); interpretação e organização interna.  .................................................................................. 1 
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos ver-
bos em português.  ......................................................................................................................................... 38 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de Pala-
vras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos.  ........................................................................................ 40 
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordân-
cia nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal 
no português; mecanismos de coesão textual.  ............................................................................................. 62 
Ortografia.  ..................................................................................................................................................... 30 
Acentuação gráfica.  ....................................................................................................................................... 27 
Emprego do sinal indicativo de crase.  ........................................................................................................... 37 
Pontuação.  .................................................................................................................................................... 36 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO:  

Lógica: proposições, valor‐verdade, negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, proposições 

compostas. Equivalências lógicas. Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações arbitrárias 
entre objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados. Diagramas lógicos, tabelas e gráficos. Conjun-
tos e suas operações.  ..................................................................................................................................... 1 
Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações.  ...................................................................... 6 
Representação na reta. Unidades de medida: distância, massa e tempo.  .................................................... 29 
Representação de pontos no plano cartesiano.  .............................................................................................. 8 
Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau. ............................................................. 29 
Porcentagem e proporcionalidade direta e inversa.  ...................................................................................... 37 
Sequências, reconhecimento de padrões, progressões aritmética e geométrica.  ......................................... 55 
Juros.  ............................................................................................................................................................. 44 
Geometria básica: distâncias e ângulos, polígonos, circunferência, perímetro e área. Semelhança e relações 
métricas no triângulo retângulo.  .................................................................................................................... 74 
Medidas de comprimento, área, volume.  ....................................................................................................... 32 
Princípios de contagem e noção de probabilidade ....................................................................................... . 61 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Noções de Direito Administrativo: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes, 
natureza, fins e princípios.  ............................................................................................................................... 1 
Poderes administrativos. Poderes disciplinares. Poder de polícia. Poderes regulamentares.  ...................... 23 
Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação, anulação e revoga-
ção. Prescrição.  ............................................................................................................................................. 26 
Noções de Direito Constitucional: Dos princípios fundamentais (artigos 1º ao 4º).  ....................................... 36 
Dos direitos e garantias fundamentais (artigos 5º a 11).  ............................................................................... 36 
Da organização do Estado (artigos 18 a 31; 37 a 41).  .................................................................................. 39 
Da segurança pública (art. 144) – os artigos em referência são da Constituição Federal de 1988.  .............. 42 
Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio (artigos 121 a 183).  ................ 48 
Dos crimes contra a fé pública.  ..................................................................................................................... 52 

Dos crimes contra a Administração Pública (artigos 312 a 337‐ A). Dos crimes praticados por funcionários 

públicos contra a Administração em geral. Funcionário público: conceituação. crimes praticados por particu-
lar contra a Administração em geral – os artigos em referência são do Código Penal. ................................. 59 
Noções de Direito Civil: Capacidade jurídica (artigos 1º a 10 do Código Civil).  ............................................ 63 
Bens considerados em si mesmos (artigos 79 a 91 do Código Civil).  ........................................................... 64 
Bens públicos: conceito, classificações e regras no Código Civil (artigos 98 a 103). ..................................... 64 


