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1. NÍVEL SUPERIOR – INSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
 
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo: 
 

Disciplinas 
Número 

de 
Questões 

Total de 
Questões 

Pontos por 
Questão 

Total de 
Pontos 

Língua Portuguesa 10 

40 0,25 10,0 

Matemática 5 
Informática  5 
Direito Administrativo 
e Penal 10 

Estatuto da Guarda 
Municipal 10 

 
 
 
Os Conteúdos Programáticos de cada Disciplina da Prova Objetiva de Múltipla Escolha são os especificados a 
seguir: 
 
1.1 Língua Portuguesa  
 
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto nº 6.583, de 29 de 
setembro de 2008. 

 
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita.  Fenômenos Semânticos: 
Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência 
Textual. Coesão Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Colocação pronominal. 
Pontuação. Figuras de Linguagem: Metáfora, Metonímia, Silepse, Ironia, Prosopopéia e Antítese. Acentuação 
gráfica. 
 
1.2 Matemática  
 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
1.3 Informática 
 
Sistema operacional e ambiente Linux. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Linux. 
Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows. 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos básicos, ferramentas, 
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aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Direito Administrativo  
 
Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização administrativa da União; administração direta 
e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e 
função públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e 
vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. Poderes administrativos: poder 
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: 
validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; 
vinculação e discricionariedade. Serviços Públicos; conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, 
meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e responsabilização da 
administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. 
Lei n.8.666/93. 
 
1.5 Direito Penal  
 
Princípios constitucionais do Direito Penal. A lei penal no tempo. A lei penal no espaço. Interpretação da lei 
penal. Infração penal: elementos, espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, 
ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Erro de tipo; erro de proibição. 
Imputabilidade penal.  Concurso de pessoas. Concursos de Crimes. Extinção de punibilidade. Crimes contra a 
pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra os costumes. Crimes contra a família. Crimes contra a 
incolumidade pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública.  Crimes contra a administração 
pública. Inquérito policial; notitia criminis. Ação penal; espécies. Jurisdição; competência. Prova. Prisão em 
flagrante. Prisão preventiva. Prisão temporária (Lei n.º 7.960/89). Processos dos crimes de responsabilidade 
dos funcionários públicos. Habeas corpus. Graça, indulto e anistia. Citação, intimação. Sentença. Processo 
comum. Júri. 
 
1.6 Estatuto da Guarda Municipal 
 
Estatuto da Guarda Municipal do Município de Marabá. 
 
2. NÍVEL MÉDIO – GUARDA MUNICIPAL 
 
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo: 
 

Disciplinas 
Número 

de 
Questões 

Total de 
Questões 

Pontos por 
Questão 

Total de 
Pontos 

Língua Portuguesa 10 

40 0,25 10,0 

Matemática 5 
Informática  5 
Direito Administrativo 
e Penal 10 

Estatuto da Guarda 
Municipal 10 

 
 
Os Conteúdos Programáticos de cada Disciplina da Prova Objetiva de Múltipla Escolha são os especificados a 
seguir: 
 
2.1 Língua Portuguesa  
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Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto nº 6.583, de 29 de 
setembro de 2008. 
 
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem. Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, 
Polissemia, Ambigüidade, Homonímia, Paronímia. Ortografia (grafia acentuação - crase). Concordância 
Nominal e Verbal. Regência Verbal e Nominal. Colocação Pronominal. Pontuação. 
 
 
 
 
2.2 Matemática  
 
Números naturais: Comparação, ordenação, seriação e organização em agrupamentos. Sistema de numeração 
decimal, operações fundamentais. Análise, interpretação e resolução de situações, problemas a partir dos 
diversos significados das operações. Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e 
estimativas. Divisibilidade: Noções de divisores, múltiplos, número primo, mmc, mdc e aplicações na resolução 
de problemas do cotidiano. Números racionais: Operações, representações e exploração dos diferentes 
significados dos racionais em situações problemas. Sistema monetário brasileiro. Medidas: cálculos com 
unidades de medida de comprimento, massa, superfície e capacidade. Razão, proporção; regra de três simples 
e composta, porcentagem; juros compostos. Geometria: Figuras planas, sólidos geométricos e suas 
propriedades. Composição e decomposição de figuras planas e espaciais, planificações. Medidas: Cálculos 
com unidades de medida de comprimento, massa, superfície e capacidade. Perímetros, áreas e volumes. 
Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas e gráficos. Média, moda e mediana. 
 
2.3 Informática 
 
Sistema operacional e ambiente Linux. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Linux. 
Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows. 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. 
 
2.4 Noções de Direito Administrativo 
 
Princípios  Constitucionais  da  Administração  Pública.  Princípios  Explícitos  e  Implícitos. Administração  
Indireta. Autarquias. Fundações Públicas.  Lei nº 8.112/90 e suas alterações: Do Provimento. Da Vacância. 
Das Vantagens. Das  Licenças. Dos Afastamentos. Das Concessões. Dos Deveres. Das Proibições. Da 
Acumulação. Das Responsabilidades. Das  Penalidades. Atos  Administrativos:  Conceito,  Atributos,  
Elementos,  Classificação,   Vinculação  e discricionariedade,  Anulação,  Revogação  e  Convalidação.  
 
2.5 Noções de Direito Penal  
 
Infração penal: elementos, espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, 
antijuridicidade, culpabilidade. Imputabilidade penal. Excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Concurso de 
pessoas. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra os costumes. Dos crimes contra a 
família. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Notitia criminis e o inquérito policial: 
conceito; natureza jurídica; características; instauração; atribuição; inquérito policial e o controle externo da 
atividade policial pelo Ministério Público; arquivamento e desarquivamento do inquérito policial. Da prisão 
cautelar: prisão em flagrante; prisão preventiva; prisão temporária (Lei n.º 7.960/89). Da prova: considerações 
gerais; exame de corpo de delito e perícias em geral; interrogatório e confissão; perguntas ao ofendido; 
testemunhas; reconhecimento de pessoas e coisas; acareação; documentos; indícios; busca e apreensão. 
 
2.6 Estatuto da Guarda Municipal 
 
Estatuto da Guarda Municipal do Município de Marabá. 
 


