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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS,  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

a) Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo 

 
 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 
2.01 –  GUARDA MUNICIPAL FEMININO 
 
DESCRIÇÃO: 

Compete aos Guardas Civis Municipais ser uma corporação destinada a vigilância diurna e noturna com área de 

atuação no Município de Araçariguama, do patrimônio público, de bens e instalações e de serviços. É obrigatório o uso 

de uniforme pelos componentes da Guarda Civil Municipal quando em serviço. Executar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

Requisitos básicos: Ensino médio completo + CNH “D” 

Carga horária: 40 horas semanais 

 
2.02 – GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 
 
DESCRIÇÃO: 

Compete aos Guardas Civis Municipais ser uma corporação destinada a vigilância diurna e noturna com área de 

atuação no Município de Araçariguama, do patrimônio público, de bens e instalações e de serviços. É obrigatório o uso 

de uniforme pelos componentes da Guarda Civil Municipal quando em serviço. Executar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

Requisitos básicos: Ensino médio completo+ CNH “D” 

Carga horária: 40 horas semanais 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 

Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de 

coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.  

Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.  Regência. 

Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e 

culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 

 

MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 

Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.  Sistema 

decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 

volume e massa. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas 

e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 

Noções de Direitos Humanos: 1. Histórico dos Direitos Humanos; 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

3. Violação dos Direitos Humanos; 4. Segurança Pública e Cidadania. 

Noções de Direito Penal: 1. Crime consumado e crime tentado; 2. Das penas privativas de liberdade; 3. Legítima 

Defesa; 4. Crimes contra a Vida; 5. Crimes contra o Patrimônio; 6.Crimes contra a Administração Pública. 

Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências)  http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm  

Lei Federal nº 9.503, De 23 de Setembro de 1997. (Institui o Código de Trânsito Brasileiro.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9503.htm  

Decreto Federal nº 6.488, de 19 de junho de 2008. (Regulamenta os arts. 276 e 306 da Lei no 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, disciplinando a margem de tolerância de álcool no sangue e a 

equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de trânsito.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6488.htm  

Lei Federal nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006. (Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm  

Lei Federal nº 4.898, de 9 de Dezembro de 1965. (Regula o Direito de Representação e o processo de 

Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4898.htm  

Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 

Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 

drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá 

outras providências.) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm 

Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso)  

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm 

Lei Federal no 10.826, de 22 de Dezembro de 2003. (Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de 

fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/2003/L10.826.htm  

Lei Complementar Municipal nº 056 de 11 de fevereiro de 2004 disponível em: www.institutobrio.org.br  

Lei Complementar Municipal nº 059 de 25 de novembro de 2004 disponível me: www.institutobrio.org.br  
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