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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos verbais, não verbais e 

mistos; gêneros e tipologias textuais. 2. Coerência Textual. 3. Semântica. 4. Ortografia. 5. 

Reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, processos de formação de 

palavras, mecanismos de flexão dos nomes e verbos. 6. Sintaxe (frase, oração e período, termos 

da oração, processos de coordenação e subordinação, concordância nominal e verbal, 

transitividade e regência de nomes e verbos, padrões gerais de colocação pronominal, 

mecanismos de coesão textual, substituição, deslocamento, paralelismo, pontuação). 7. Crase. 

8. Figuras e vícios de Linguagem. 9. Diversas modalidades do uso da língua adequadas às várias 

situações de comunicação (variação linguística). 

 

MATEMÁTICA: 1. Números (naturais, inteiros, racionais e reais). 2. Razão e proporção 

(grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples, porcentagens, juros 

simples). 3. Média aritmética simples. 4. Sistema de equações do 1º e 2º graus. 5. Sistema 

métrico (medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade). 6. Noções de geometria 

(forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras e suas aplicações). 7. Lógica e 

Argumentação (raciocínio e processos, indução, dedução, analogia, estimativa e conceitos e 

procedimentos matemáticos). 8. Tratamento da informação (leitura, construção e interpretação 

de gráficos e tabelas). 9. Resolução de situações-problema.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1. Conceitos básicos de informática. 2. Conceitos e 

componentes relacionados a hardware, software e periféricos. 3. Componentes de um 

computador: CPU, memória, dispositivos de entrada e saída. 4. Operação, configuração de 

sistemas operacionais Windows 7 e Linux. 5. Conceitos e conhecimentos na utilização das 

ferramentas e recursos dos pacotes de aplicativos Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power 

Point) e LibreOffice (Writer, Calc, Impress). 6. Conceitos, arquitetura e utilização de intranet e 

internet: navegadores, páginas (site) de busca e pesquisa, grupos de discussão, redes sociais, 

segurança em rede e na internet (antivírus, firewall e anti spyware), produção, manipulação e 

organização de e-mails (correio eletrônico). 7. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de 

informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 

organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, compartilhamentos, impressão 

e área de transferência. 



 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Tópicos relevantes e atuais dos acontecimentos da realidade 

brasileira nas áreas social, econômica, saúde, educação, cultura (literatura, cinema, música, 

artes visuais), segurança pública, violência, política, meio ambiente (aquecimento global e 

catástrofes naturais), habitação, ciência e tecnologia, transporte e direitos humanos.  

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Artigos 

1º ao 5º, 37, 42, 124, 125 e 144); 2. Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul de 1989 

(Artigos 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49 e 119); 3. Estatuto dos Policiais Militares de Mato Grosso do 

Sul - Lei Complementar n° 053, de 30 de agosto de 1990, e suas alterações (Artigos 1º ao 6º, 8º, 

9º, 11 a 14, 15 “caput”, parágrafos 1º ao 6º, 16 a 19, 25 a 46, 47 “caput” e incisos I a XXVII, 48, 

49, 58 a 61, 70 a 75, 82 a 91, 94, 95, 113 a 115, 122, 123, 128 a 135); 4. Decreto Estadual nº 

1.260 de 2 de outubro de 1981 (Regulamento Disciplinar da PMMS) e suas alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


