
 
 
 

Prefeitura de Franco da Rocha-SP  

 

Guarda Civil Municipal 3° Classe  

(Feminino e Masculino) Ensino Médio 
 

 

VOLUME 1 

 

Língua Portuguesa 
 

1. Equivalência e transformação de estruturas: Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, 

número, grau e pessoa).  ..................................................................................................................................................... 1 

Processos de coordenação e subordinação. ............................................................................................................... 2 

Colocação pronominal.  .................................................................................................................................................. 2 

2. Estudo, compreensão e interpretação de Texto: A significação das palavras no texto, conceito,  ............... 3 

Encontros vocálicos, Dígrafos, ...................................................................................................................................... 8 

 Ortoépia, Divisão Silábica, Prosódia-Acentuação;  ................................................................................................ 10 

Conteúdo do texto: Relações semântico-discursivas entre ideias no texto e os recursos linguísticos usados 

em função dessas relações;  ............................................................................................................................................. 13 

Escrita do texto; Modalizações no texto e os recursos linguísticos usados em função dessas modalizações; 

 .............................................................................................................................................................................................. 22 

Textos: publicitários, jornalísticos, instrucionais, narrativos, poéticos, epistolares, história em quadrinhos; 

 .............................................................................................................................................................................................. 25 

Linguagem verbal e não verbal. ................................................................................................................................ 30 

3. Fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, antonímia, paronímia, hiponímia, hiperonímia, 

ambiguidade.  ..................................................................................................................................................................... 31 

4. Figuras de linguagem: (comparação, metáfora, eufemismo, prosopopeia, onomatopeia, antítese, 

paradoxo, hipérbole, perífrase, silepse, hipérbato, metonímia, ironia, sinestesia, aliteração);  .............................. 38 

Figuras e Vícios de Linguagem.  ................................................................................................................................ 44 

5. Acentuação.  .............................................................................................................................................................. 45 

6. Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio; 

Interjeição; Verbo-flexão.  ................................................................................................................................................ 47 

7. Substantivo: classificação, flexão, emprego; 8. Adjetivo: classificação, flexão, emprego; 9. Pronome: 

classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de tratamento;  ............... 66 

10. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos 

verbais, vozes; .................................................................................................................................................................... 67 

 11. Advérbio: classificação e emprego; ................................................................................................................... 68 

 12. Níveis de linguagem: Linguagem denotativa e linguagem conotativa.  ...................................................... 69 なぬ┻ Ortografia┺ Crase【Pontuação【Dificuldades ortográficas┹ Emprego do ╉s┸ z┸ g┸ j┸ ss┸ ç┸ x┸ ch╊┹  ................. 70 

14. Língua portuguesa aplicada à redação de documentos.  ............................................................................................... 84 

15. Regra padrão de concordância nominal e verbal.  .......................................................................................... 98 

16. Sintaxe: Elementos estruturais das palavras; Formação das palavras;  .................................................... 101 

Frase-oração-período; Sujeito: classificação; Predicado: verbal, nominal e verbo-nominal; Complementos 

verbais, objeto direto, objeto indireto; Adjuntos adnominais e adverbiais; Agente da passiva; Vocativo e 

aposto; Período composto por coordenação; Período composto por subordinação; Colocação pronominal, 

pronomes átonos; Figuras de sintaxe; Termos de Oração/ Período Composto/Conceito e classificação das 

orações. ............................................................................................................................................................................. 103 

 

 



 

Raciocínio Lógico 
 

1. Entendimento de estrutura lógica de situações-problema, bem como aplicar conteúdos matemáticos na 

vida prática. ........................................................................................................................................................................... 1 

2. Determinantes .......................................................................................................................................................... 11 

3. Exponencial: propriedades, função e equação; .................................................................................................. 19 

4. Função de 1º grau: raiz, coeficiente angular, equação e gráfico; .................................................................... 21 

5. Função de 2º grau: raízes, concavidade, discriminante, equação, vértice e gráfico .................................... 25 

6. Função: definição; classificação quanto injetora, sobrejetora e bijetora; composta; e inversa;  ............... 29 

7. Geometria espacial: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera; ....................................................................... 34 

8. Geometria plana: Teorema de Pitágoras; área e propriedades das figuras planas: quadriláteros, triângulo 

e circunferência; ................................................................................................................................................................ 38 

9. Logaritmos: propriedades, função e equação; .................................................................................................... 51 

10. Matemática Financeira: porcentagem; juros simples e compostos; montante; e equivalência de taxas e 

de capitais; .......................................................................................................................................................................... 55 

11. Matrizes; ................................................................................................................................................................. 62 

12. Potenciação e radiciação; ..................................................................................................................................... 62 

13. Probabilidade e análise combinatória; .............................................................................................................. 67 

14. Sequência e Progressões aritmética e geométrica; ......................................................................................... 74 

15. Sistema de equações lineares; ............................................................................................................................ 76 

16. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e volume; ................................................. 81 

17. Trigonometria: seno, cosseno e tangente; teorema fundamental da Trigonometria; equações, 

transformações e identidades trigonométricas; .......................................................................................................... 83 

 

 

 

  



 
 
 

Prefeitura de Franco da Rocha-SP  

 

Guarda Civil Municipal 3° Classe  

(Feminino e Masculino) Ensino Médio 
 

 

VOLUME 2 

 

Conhecimentos Gerais  
 

1. Domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 

internacionais, saúde, ecologia desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e/ou suas 

vinculações histórico geográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram a história 

do local, do Brasil e do Mundo) ......................................................................................................................................... 1 

 

Informática  
 

1. Informática em Geral: conceitos. ............................................................................................................................. 1 

2. Periféricos de um Computador. ............................................................................................................................... 5 

3. Hardware. ................................................................................................................................................................. 13 

4. Software. ................................................................................................................................................................... 19 

5. Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10. ......................................... 20 

6. Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). .............................................................. 57 

7. Configuração e utilização: Word 2007, Excel 2007 e PowerPoint 2007 e suas respectivas versões 

posteriores.......................................................................................................................................................................... 57 

8. Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader. ............................................................................................... 88 

9. Configuração de Impressoras. ............................................................................................................................... 90 

10. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 9 e Mozilla Firefox 47 e suas respectivas 

versões posteriores). ...................................................................................................................................................... 103 

11. Noções básicas de Correio Eletrônico ‒ Noções do uso dos programas Openoffice e LibreOffice. ...... 113 

 

Conhecimentos Específicos 
 

1. Lei Municipal 251/2016 ‒ PARTE ESPECIAL ‒ LIVRO I ‒ Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha. .... 1 

2. Código de Trânsito Brasileiro ‒ CTB; ................................................................................................................... 10 

3. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ‒ Artigo 5º; ......................................................... 101 

4. Declaração Universal dos Direitos Humanos; .................................................................................................. 111 

5. Lei Federal n° 8.069, de 13/07/1990 ‒ Estatuto da Criança e do Adolescente ECA; ................................ 118 

6. Código Penal Artigos 312 ao 327 ‒ Dos Crimes Contra a Administração Pública / Dos Crimes praticados 

Por Funcionário Público Contra a Administração em Geral. ................................................................................... 153 

7. Lei Federal 10.826/2003 ‒ Estatuto do Desarmamento. 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. .................................................................................................................................................................... 162 

8. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019 ‒ Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei nº 

7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). ................................................................... 170 

9. Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública...........................................................................................................................173 


