  
  
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Portuguesa
Compreensão interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Vocabulário. Coesão e coerência. Ortografia. Fonema e letra: posição da sílaba tônica, encontros consonantais, encontros vocálicos e divisão silábica. Processos de formação das palavras. Classes gramaticais:
substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração;
coordenação e subordinação. Emprego do sinal indicativo de crase. Acentuação gráfica. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Reescrita de
frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.
Raciocínio lógico
Conjuntos. Proposições. Negação de uma proposição simples. Conectivos: "e", "ou", "ou...ou",
"se...então" e "se e somente se". Tabelas-verdade. Negação de uma proposição composta. Equivalências do conectivo "se...então". Tautologia, contradição e contingência. Proposições categóricas. Argumentos. Implicação lógica. Verdades e mentiras. Associação lógica. Números: naturais, inteiros, racionais e reais. Razão. Proporção: divisão diretamente proporcional e inversamente proporcional. Regra de três: simples e composta. Equação de primeiro grau. Equação de
segundo grau. Análise combinatória: arranjo, permutação e combinação.
Atualidades
Atualidades Brasileiras e Mundiais: Economia e Política. Política Nacional e Internacional.
Servidores públicos
cargo, emprego e função públicos. Lei Federal nº 8.069/1990 - "Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e dá outras providências"; Artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil - 1988 - "Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos";
Dos Direitos Sociais (art. 6º); Da administração Pública (art. 37 a 41); Da família, da criança,
do adolescente e do idoso (art. 227 a 230); e artigo 144 da Constituição Federal.
Penal
Dos crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral (arts. 312 a
327).

  

Processo Penal
Definição de prisão em flagrante; Definição de prisão preventiva; Definição de prisão temporária. Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65). Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Lei nº 5.553/68). Os Três Poderes: Legislativo - Executivo - Judiciário; Noções
de Cidadania; Direitos e deveres do cidadão.
Noções Básicas de Trânsito
Conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito: composição e competências. Educação
para o Trânsito. Sinalização de Trânsito. Infrações, Penalidades e Medidas Administrativas.

Obs: Nosso curso irá abordar os pontos mais importantes e fundamentais para sua aprovação.

  

