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ANEXO I – EDITAL Nº 03/01/2011  

 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

a) ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: 

a) proteção dos serviços e do patrimônio do Município de Corumbá;  

b) orientação a Guardas Municipais de categorias e classes inferiores, quanto ao cumprimento do 
horário, permanência no local de serviço, uso do uniforme e apresentação pessoal; 

c) orientação de agentes públicos e usuários dos serviços públicos municipais quanto à conservação, 
preservação e ao uso dos bens públicos municipais; 

d) prestação dos serviços de vigilância das instalações, bens e serviços de que trata o inciso I, do art.  
2º, da Lei Complementar nº 112/2005, obedecidas as escalas de serviço e determinações 
superiores; 

e) participação nas ações de defesa civil visando a proteção e preservação de bens e serviços 
públicos e o atendimento à população em situação de risco; 

f) apoio às ações da fiscalização municipal nas áreas tributárias, posturas, meio ambiente e trânsito; 

g) execução as atividades de prevenção e combate a incêndios nos próprios municipais, como 
medida de primeiro esforço, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros; 

h) identificação, encaminhamento, observação do comportamento de pessoas em dependências 
utilizadas por serviços públicos prestados por órgãos e entidades municipais e o controle da 
movimentação de pessoas nas dependências internas; 

i) prestação de informações ao público e aos usuários de serviços públicos em órgãos ou entidades 
municipais e a comunicação, via rádio e ou telefone, de ocorrências que interfiram no trânsito de 
pessoas e veículos; 

j) atuação preventiva nas áreas e locais de sua atuação, para evitar a quebra de situação de 
normalidade da segurança da comunidade. 
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ANEXO II – EDITAL Nº 03/01/2011 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA DE GUARDA MUNICIPAL 

 

• LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Interpretação de Textos. 2 - Fonologia e Fonética: Noções gerais de Fonética e Fonologia. a) 
Fonema e letra; b) Classificação dos fonemas; c) Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; d) 
Sílaba; e) Classificação das palavras quanto ao número de sílabas; f) Divisão silábica. Ortografia: 
a) Letra e alfabeto; b) Emprego das letras e dos dígrafos; c) Emprego de parônimos, homônimos 
e formas variantes; d) Emprego das iniciais maiúsculas; e) Emprego do hífen. Acentuação gráfica: 
a) Regras de acentuação gráfica. 3 - Morfologia: a) Estrutura das palavras; b) Formação de 
palavras; c) Classes de palavras. 4 - Sintaxe: a) Frase, oração e período; b) Período composto por 
coordenação; c) Período composto por subordinação; d) Regência verbal e nominal. 

 

• MATEMÁTICA 

1 - Conjuntos Numéricos: Números Naturais, Inteiros, Racionais (fracionários e decimais) e Reais 
– 2 - Operações e Propriedades. Números e Grandezas Proporcionais: Razões e Proporções; 
Divisão Proporcional; Regras de Três Simples e Composta.  3 - Sistemas de Medidas: Área, 
Volume, Massa, Capacidade, Tempo, Sistema Monetário Brasileiro. 4 - Funções Algébricas. 
Equações e Inequações: de 1º e 2º graus. 
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ANEXO III - EDITAL Nº 03/01/2011 

EXERCÍCIOS ESPECIFICAÇÕES, EXIGIBILIDADES E CRITÉRIOS 

DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

1 – ABDOMINAL: 

O exercício consiste na flexão dos membros inferiores e músculos abdominais simultaneamente com o 
tronco. 

1.1 – O candidato coloca-se em decúbito dorsal com o corpo completamente estendido, tendo os braços 
no prolongamento do corpo. O candidato por contração de musculatura abdominal, curva-se à posição 
sentada, flexionando simultaneamente os joelhos, pelo menos até o nível em que ocorra a passagem dos 
braços estendidos e paralelos ao solo ao lado dos joelhos, tomando-se por base os cotovelos, os quais 
devem alcançar a linha formada pelos joelhos, retornando o avaliado à posição inicial (decúbito dorsal), 
até que toque o solo com as mãos. Será contado um movimento completo toda vez que o candidato 
voltar à posição inicial em total decúbito dorsal. 

1.2 – A partir desta posição, iniciar o novo movimento.  O teste é iniciado com as palavras “Atenção”! e 
“Já”! - finalizado com a palavra "Pare!". O cronômetro é acionado no "Já!" e travado no "Pare”! O 
repouso entre os movimentos é permitido, entretanto o objetivo do teste é tentar realizar o maior 
número de execuções possíveis em 60 (sessenta) segundos. 

1.3 – O número de movimentos executados corretamente em 60 (sessenta) segundos será o resultado. 

1.4 – Os movimentos incompletos não serão computados; a performance mínima a ser atingida, com 
tempo para o exercício definido em 1 (um) minuto, é: 45 (quarenta e cinco) flexões, se do sexo 
masculino, e 35 (trinta e cinco) flexões, se do sexo feminino. 

2 – CORRIDA: 

2.1 - Corrida de 100m (cem) metros: 

2.1.1 – sexo feminino – com o tempo máximo de 18 (dezoito) segundos; 

2.1.2 – sexo masculino – com tempo máximo de 16,30 (dezesseis vírgula trinta) segundos; 

2.2 - Corrida longa, no tempo máximo de 12 minutos: 

a) 1.800 (um mil e oitocentos) metros, para o sexo feminino; 

b) 2.100 (dois mil e cem) metros, para o sexo masculino. 

2.3 – As corridas serão realizadas em pista de atletismo com as devidas raias e medidas das distâncias. 

2.4 – O candidato deverá realizar o exercício partindo do início da sua raia, podendo posteriormente, 
continuar o teste na raia que melhor lhe convier. 

2.5 – O candidato que alcançar as distâncias estipuladas para as corridas em tempo inferior ou igual ao 
estabelecido será considerado apto e aprovado neste exercício. 

2.6 – Não serão admitidas novas tentativas para este exercício. 
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ANEXO IV - EDITAL Nº. 03/01/2011 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 
• Na Avaliação Psicológica serão utilizados testes psicológicos, como medidas psicométricas para 

aferir habilidades específicas (aptidões variadas, como: atenção, memória, percepção, etc.) e 
inteligência geral, bem como características de estrutura de personalidade, que são indicadores que 
permitem ao Psicólogo avaliar, em termos de probabilidade, o potencial latente apresentado pelo 
candidato em questão, naquele momento da avaliação, sua capacidade para solução de problemas, 
além de verificar se o mesmo demonstra traços de personalidade, condições de equilíbrio e ajuste 
psicossocial adequados ao desempenho das atribuições do Guarda Municipal, subsidiando assim a 
decisão da junta de Psicólogos. 

• Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato e verificar sua capacidade 
de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os parâmetros 
estabelecidos para o perfil psicológico do ocupante do cargo de Guarda Municipal, por meio das 
seguintes características e dimensões (nível) respectivas: controle emocional (elevado); ansiedade 
(diminuída); impulsividade (diminuída); domínio psicomotor (adequado); autoconfiança (boa); 
resistência à frustração (elevada); potencial de desenvolvimento cognitivo (bom); memórias auditiva 
e visual (boas); controle e canalização produtiva da agressividade (elevados); disposição para o 
trabalho (elevada); resistência à fadiga psicofísica (boa); iniciativa (adequada); potencial de 
liderança (adequado); capacidade de cooperar e trabalhar em grupo (boa); relacionamento 
interpessoal (bom); flexibilidade de conduta (adequada); criatividade (adequada); fluência verbal 
(bom); sinais fóbicos e disrítmicos (ausentes), atenção concentrada (boa), percepção de detalhes 
(boa), conforme a seguir: 

CARACTERISTICAS AVALIADAS 

1 - Controle emocional 

1.1 - habilidade do candidato para reconhecer as próprias emoções, diante de um estímulo qualquer, 
antes que as mesmas interfiram em seu comportamento, controlando-as, a fim de que sejam 
manifestadas de maneira adequada no meio em que estiver inserido, devendo o candidato adaptar-se 
às exigências ambientais, mantendo intacta a capacidade de raciocínio; 

2 - Ansiedade 

2.1 - aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que possa afetar a capacidade 
cognitiva do candidato, devido à antecipação de conseqüências futuras. A preocupação antecipada 
leva a um estado de preparação física e psicológica para defender a incolumidade pessoal contra uma 
possível adversidade, o que deixa o indivíduo em constante estado de alerta (fase 1 do ciclo de 
estresse); 

3 - Impulsividade 

3.1 - falta de capacidade para governar as próprias emoções, caracterizando-se pela surpresa às 
reações e pela tendência em reagir de forma involuntária, inesperada, intensa e brusca diante de um 
estímulo interno ou externo sem a possibilidade de haver prévio raciocínio sobre o fator motivante do 
ato impulsionado; 

4 - Domínio psicomotor 

4.1 - habilidade cinestésica, por meio da qual o corpo movimenta-se com eficiência, atendendo com 
presteza às solicitações psíquicas e/ou emocionais; 

5 – Autoconfiança 

5.1 - atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito e confiança nos próprios recursos, 



EESSTTAADDOO  DDEE  MMAATTOO  GGRROOSSSSOO  DDOO  SSUULL  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOORRUUMMBBÁÁ  

SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  FFiinnaannççaass  ee  AAddmmiinniissttrraaççããoo.. 

 
estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características 
pessoais dominantes e acreditar em si mesmo; 

6 - Resistência à frustração 

6.1 - habilidade do candidato em manter suas atividades em bom nível qualitativo e quantitativo, 
quando privado da satisfação de uma necessidade pessoal, em uma dada situação de trabalho ou 
particular; 

7 - Potencial de desenvolvimento cognitivo 

7.1 - grau de inteligência geral (fator G), dentro de faixa mediana padronizada para a análise, aliado à 
receptividade para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim de 
dirigir adequadamente seu comportamento; 

8 - Memória auditiva e visual 

8.1 - capacidade para memorizar sons e imagens, tornando-os disponíveis à consciência, para a 
lembrança imediata, a partir de um estímulo atual; 

9 - Controle e canalização produtiva da agressividade 

9.1 - capacidade do candidato de controlar a manifestação da energia agressiva a fim de que a mesma 
não surja de forma inadequada em seu comportamento, e para que, ao mesmo tempo, possa 
direcioná-la à realização de atividades que sejam benéficas para si e para a sociedade, mostrando-se 
uma pessoa combativa; 

10 - Disposição para o trabalho 

10.1 - capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando 
delas de maneira construtiva; 

11 - Resistência à fadiga psicofísica 

11.1 - aptidão psíquica e somática do candidato para suportar uma longa exposição a agentes 
estressores, sem sofrer danos importantes em seu organismo e sem que tais agentes interfiram na sua 
capacidade cognitiva; 

12 - Iniciativa 

12.1 - capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de forma atuante, não 
passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações. Tal capacidade implica uma disposição para 
agir ou empreender uma ação, tomando a frente em uma determinada situação; 

13 - Potencial de liderança 

13.1 - : habilidade para agregar as forças latentes existentes em um grupo, canalizando-as no sentido 
de trabalharem de modo harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir 
objetivos pré-definidos. Facilidade para conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas, para que 
atuem com excelência e motivação, estando o futuro líder disponível para ser treinado em sua 
potencialidade; 

14 - Capacidade de cooperar e trabalhar em grupo 

14.1 - disposição do candidato para ceder às exigências do grupo, ao mesmo tempo em que se propõe 
a atender às solicitações de apoio, emprestando suas habilidades em prol da realização de ações para 
a conclusão das tarefas, visando atingir os objetivos definidos pelos seus componentes; 

15 - Relacionamento interpessoal 

15.1 - capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e 
comportamentos dos outros; 

16 - Flexibilidade de conduta 

16.1 - capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, 
de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido; 
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17 - Criatividade 

17.1 - habilidade do candidato para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela 
própria experiência anterior e vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas 
existentes, procurando assim buscar formas cada vez mais eficazes de realizar ações e atingir 
objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento; 

18 - Fluência verbal 

18.1 - facilidade para utilizar as construções lingüísticas na expressão do pensamento, por meio de 
verbalização clara e eficiente, manifestando-se com desembaraço, sendo eficaz na comunicação; 

19 - Sinais fóbicos e disrítmicos 

19.1 - o primeiro termo diz respeito à presença de sinais de medo irracional ou patológico. O termo 
seguinte refere-se à presença de traços de disritmia cerebral; 

20 - Percepção de detalhes 

20.1 - capacidade que o indivíduo tem na preocupação com minúcias e detalhes; 

21 - Atenção concentrada 

21.1 - capacidade de centralizar suas atenções durante toda a duração da tarefa. 

OBS.: As características terão as seguintes Dimensões (Níveis): 

a) elevado: muito acima dos níveis medianos; 

b) bom: acima dos níveis medianos; 

c) adequado: dentro dos níveis medianos; 

d) diminuído: abaixo dos níveis medianos; 

e) ausente: não apresenta as características elencadas. 
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ANEXO V - EDITAL Nº 03/01/2011 

 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
NOME DO CANDIDATO 

 
Nº DA INSCRIÇÃO 

 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE CPF nº 

CANDIDATO AO CARGO/FUNÇÃO 

 
EDITAL Nº 

LOCAL ONDE FOI CONVOCADO PARA REALIZAR A PROVA 

 

Senhor Presidente da Comissão do Concurso: 

O candidato acima identificado, concorrendo a uma vaga no cargo/função indicado, do 

Quadro de Pessoal da Prefeitura do Municipal de Corumbá, vem requerer a V. Sª que lhe sejam 

concedidas condições especiais para realizar a prova escrita, em virtude de: 

1. NECESSITAR DE ACOMPANHANTE PARA AMAMENTAR SEU BEBÊ: 

Nome completo da pessoa que irá acompanhar o bebê para ser amamentado: 
_______________________________________________________________,Nº do (RG): 
____________ /_____, emitido por ________________. 

Obs.: O original do documento informado deverá ser apresentado no dia da prova. 

2. ESTAR TEMPORARIAMENTE COM PROBLEMAS GRAVES DE SAÚDE: 

Que o impossibilita realizar a prova escrita em condições normais, por estar [   ] acidentado  [   ] 
operado  [   ] outros), de acordo com atestado anexo, necessitando que lhe sejam disponibilizadas, no 
local de realização das provas escritas, as seguintes condições: 

 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
 

Corumbá,  _____/ de _______________ de 2011 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(o) 

 
 

 


