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ANEXO II  
DOS PROGRAMAS DAS PROVAS 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  (Para Nível Médio Incompleto) 
 
Estruturação do texto e recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Interpretação do texto. 
Equivalência e transformação de estruturas. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Funções das classes de 
palavras. Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia e acentuação. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  (Para Nível Fundamental)  
 

Leitura e compreensão de textos. Análise da estruturação do texto. Significação contextual de palavras e expressões. 
Equivalência e transformação de estruturas. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Flexão nominal e verbal. 
Concordância nominal e verbal. Regência verbal. 

 
 

 MATEMÁTICA  (Para Nível Fundamental) 
 

Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção), números 
naturais, inteiros e racionais, operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação), quociente e razão, 
proporcionalidade direta, expressões aritméticas, regularidades e seqüências numéricas, localização e transformação no 
plano, geometria plana, área e volume, sólidos geométricos, quadrado, triângulo, paralelepípedo retângulo,  média 
aritmética e porcentagem, problemas de contagem, tabelas, sistema de numeração decimal, sistema monetário 
brasileiro, sentenças matemáticas, frações, números decimais, medida de comprimento, medida de superfície, medida 
de volume, medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo. Raiz quadrada. Número irracionais, números 
positivos e negativos. Operações com frações. Proporcionalidade inversa. Regra de três simples simples e composta. 
Equações de primeiro grau com uma variável. Inequações do primeiro grau com uma variável. Sistema de equações do 
primeiro grau com duas variáveis. Juros simples. Média aritmética ponderada. Triângulo retângulo e Teorema de 
Pitágoras. Combinatória e probabilidade; mediana. 
 

LEGISLAÇÃO  (Para Todos os Cargos) 
 

Lei Orgânica do Município; Lei Municipal nº 730/1994 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE GUARDA MU NICIPAL 
 
Noções de Segurança Privada: conceito; políticas de segurança privada; terminologias utilizadas; segurança terceirizada; 
empresas especializadas; segurança orgânica; transporte de valores; segurança pessoal privada; escolta armada; 
atividades de segurança privada. Relações Humanas no Trabalho: comunicação interpessoal;  tipos de comunicação; 
dicção, afasia e inibições; ética e disciplina no trabalho; normas de conduta socialmente adequadas no ambiente de 
trabalho; trato social cotidiano; regras de convivência; atendimento a pessoas com deficiência; tipos de deficiência: física, 
sensorial e mental; atendimento prioritário – Lei nº. 7.853/89; comando – subordinação – hierarquia e disciplina do 
vigilante; asseio – postura e discrição. Sistemas de Segurança Pública e Conhecimentos Básicos sobre Competências: 
Polícias Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais. Crime Organizado: conceito; noções das 
principais práticas: tráfico drogas, lavagem de dinheiro, contrabando, extorsão mediante sequestro, falsificação de 
produtos, desvio de dinheiro público (noções básicas). Prevenção e Combate a Incêndio: normas básicas; elementos 
essenciais; definição de incêndio; causas de incêndio; métodos preventivos; métodos de extinção; principais classes de 
incêndio; extintores portáteis: tipos e principais agentes extintores; pânico e abandono de área; GLP – procedimentos em 
caso de vazamento; papel dos bombeiros e das brigadas de incêndio; riscos de incêndio; procedimento em caso de 
incêndio; procedimento em caso de emergência. Primeiros Socorros: atitudes de socorrista (imobilização, massagem 
cardíaca, encaminhamento para atendimento médico ou SAMU). Técnicas Operacionais: técnicas, táticas e 
operacionalização: manuseio de armas, imobilização e defesa pessoal. Controle Eletrônico de Ronda e Sistemas de 
Proteção: ronda dos vigilantes e supervisores; controle eletrônico de rondas; alarmes, sensores, central de alarmes, 
zoneamento; Circuito Fechado de Televisão/CFTV; câmera speed dome: noções; sequencial de imagens; central de 
monitoramento; cercas eletrificadas. Vigilância: vigilância em geral: em bancos, porta giratória de segurança; regras 
básicas para o vigilante na porta giratória; vigilância em hospitais; vigilância em escolas; vigilância em prédios; funções 
em postos fixos; funções na ronda; rondas periféricas; posto de guarda. Segurança Física de Instalações: medidas de 
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segurança (estáticas, dinâmicas); pontos estratégicos de segurança; pontos vulneráveis ou de riscos; proteção de 
entradas não permitidas; tipos de barreiras; controle de entradas permitidas; controle de acesso de pessoas; controle de 
acessos de materiais (entrada e saída); controle de acesso de veículos; sabotagem e prevenção de sabotagem; atuação 
do vigilante diante das principais situações de emergência; roubo; tumulto e pânico; evacuação do local. Criminalística: 
conceito; local do crime; classificação; formas de alteração do local de crime; providências a serem tomadas pelo 
vigilante; vestígios. Rádio- Comunicação: alfabeto fonético; numerais; código Q. Explosivos: procedimentos do vigilante 
em caso de ameaça de bombas; detecção de artefatos e objetos suspeitos; acionamento da polícia especializada em 
caso de evento crítico; relatório de ocorrência. Crise: conceito de crise; características das crises; conceito de 
gerenciamento de crises; objetivos do gerenciamento de crises. 


