
                                                                                                                                                                                     
 
MANUAL DO CANDIDATO PARA O EDITAL SIMULADO ALFACON  

01 DE JANEIRO DE 2020 

 

Este manual tem como objetivo estabelecer as regras para o Edital Simulado promovido pelo AlfaCon Concursos 

Públicos. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso, Edital Simulado, é destinado para as Carreiras Policiais, Carreiras Militares.  

1.2 O Concurso, Edital Simulado, destina-se a todos os alunos cadastrados na plataforma online do AlfaCon Concursos. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições acontecerão do dia 02/01/2020 ao dia 15/01/2020 às 18:00. 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas somente online através dos links: 

Carreira militares https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/edital-simulado-carreiras-militares  

Carreira Policiais https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/edital-simulado-carreiras-policiais 

2.3 Ao se cadastrar no link, estará automaticamente inscrito.  

2.3.1 Caso tenha algum problema com a sua inscrição ou surja alguma dúvida entre em contato com o pessoal do 

Atendimento AlfaCon, através do email atendimento@alfaconcursos.com.br ou telefone (45) 3037-8888 para 

que a situação seja esclarecida/resolvida antes do término das inscrições.  

 

3 DA ORGANIZAÇÃO PARA A PROVA 

3.1  A aplicação da prova será realizada no dia 26/01/2020. 

3.2 As provas serão realizadas somente online, no site do AlfaCon, o mesmo link da inscrição.  

3.3 A prova será iniciada às 14:00 e terminará às 18:00. 

3.4 O candidato deverá realizar o login no site do AlfaCon no dia e hora marcada e começar sua prova no horário 

estipulado. 

3.5 O candidato terá um cronometro para informar o tempo faltante. 

3.6 O candidato deverá enviar seu cartão resposta dentro do tempo estipulado. 

 

4 DAS PROIBIÇÕES E CASOS DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 

4.1 Apresentar-se após o horário estabelecido. 

4.2 Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

4.3  Não enviar o cartão resposta; 

 

5 RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO  

5.1 Atender às regras e aos requisitos estipulados para inscrição e realização da prova. 

5.2 Começar no horário estipulado para a realização da prova. 

 

 

6 DA PROVA OBJETIVA 

6.1 As provas para o Concurso, Edital simulado, foram organizadas pelos Coordenadores de cada carreira, segue a 

organização de cada prova: 

 

Concurso de Bolsas Prova discursiva Quantidade de questões 
Estilo das 

questões 

Carreira Policiais não 120 questões C/E 

Carreira Militares não 40 questões múltipla escolha 

 

 

6.2 O Conteúdo programático para cada carreira encontra-se no final do edital no tópico 11.  

6.3 As provas terão a duração de 4 horas. 

6.4 A prova de Carreira Policiais segue o padrão da banca Cespe (uma errada anula uma correta).  

6.5 A prova das Carreira Militares será somatória. 

7 DOS RECURSOS 

https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/edital-simulado-carreiras-militares
https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/edital-simulado-carreiras-policiais
mailto:atendimento@alfaconcursos.com.br


                                                                                                                                                                                     
 
7.1 Os recursos das questões deverão ser enviados ao e-mail: recursosalfacon@gmail.com até quarta-feira meio dia 

(dia 29/01/2020) às 18h. 

7.2 Os recursos não serão respondidos individualmente. Eles serão publicados, no blog AlfaCon, juntamente com o 

gabarito definitivo. 

7.3 No assunto do e-mail o candidato deverá indicar qual prova realizou, número da questão. Por exemplo 

“CARREIRAS POLICIAIS – QUESTÃO 90” 

7.4 O recurso deverá ser feito conforme o ANEXO 1 deste edital. 

7.5 Um e-mail corresponderá a um recurso, não sendo permitido o envio de vários recursos em uma mesma mensagem. 

7.6 Em caso de descumprimento desse padrão exigido o pedido do recurso não será avaliado. 

 

8 DOS RESULTADOS 

8.1 O gabarito provisório será enviado no e-mail registrado na hora da inscrição para o simulado, portanto, faça com 

atenção no momento da inscrição.  

8.2 O gabarito definitivo e o ranking com a colocação dos candidatos serão disponibilizados até 30 dias depois da 

realização da prova.  

8.3 Os resultados serão enviados por e-mail e disponibilizados no Blog do AlfaCon. 

 

9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1 No caso de empate entre candidatos serão usados os seguintes critérios para desempate entre estes: 

9.1.1 Pontos obtidos nas questões de Português (nas que se aplicar); 

9.1.2 Pontos obtidos nas questões de Raciocínio Lógico-Matemático ou Matemática (nas que se aplicar); 

9.1.3 Pontos obtidos nas questões de Direito Constitucional (nas que se aplicar); 

9.1.4 Pontos obtidos nas questões de Direito Administrativo (nas que se aplicar); 

9.1.5 Pontos obtidos nas questões de Informática (nas que se aplicar); 

9.1.6 Maior idade. 

 

 

10 DAS PREMIAÇÕES 

 

10.1 A distribuição da premiação será realizada da seguinte maneira: 

 

 

Posição Carreiras Policiais Carreiras Militares 

1° R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

2° R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

3° R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

4º R$500,00 R$500,00 

5º R$500,00 R$500,00 

6º R$500,00 R$500,00 

7º R$500,00 R$500,00 

8º R$500,00 R$500,00 

9º R$500,00 R$500,00 

10º R$500,00 R$500,00 
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11º R$300,00 R$300,00 

12º R$300,00 R$300,00 

13º R$300,00 R$300,00 

14º R$300,00 R$300,00 

15º R$300,00 R$300,00 

16º R$300,00 R$300,00 

17º R$300,00 R$300,00 

18º R$300,00 R$300,00 

19º R$300,00 R$300,00 

20º R$300,00 R$300,00 

 

 

10.2 A premiação é para devida colocação de cada Carreira;  

10.3 A premiação será entregue até 15 dias depois do resultado final do Edital Simulado. 

10.4 A equipe do AlfaCon entrará em contato para colhimento dos dados bancários. 

 

 

 

11 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

11.1 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA CARREIRAS POLICIAIS  

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.2 Domínio dos mecanismos de 

coesão textual.2.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros 

elementos de sequenciação textual. 3 Domínio da estrutura morfossintática do período 3.1 Emprego das classes de 

palavras. 3.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 3.3 Relações de subordinação entre 

orações e entre termos da oração. 3.4 Emprego dos sinais de pontuação. 3.5 Concordância verbal e nominal. 3.6 

Regência verbal e nominal. 3.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 3.8 Colocação dos pronomes átonos. 4 Reescrita 

de frases e parágrafos do texto. 4.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 4.3 Reorganização da estrutura 

de orações e de períodos do texto. 5 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da 

República). 5.1 Aspectos gerais da redação oficial. 5.2 Finalidade dos expedientes oficiais. 5.3 Adequação da linguagem 

ao tipo de documento. 5.4 Adequação do formato do texto ao gênero. 

MATEMÁTICA: 1. Razões e Proporções. 2. Análise Combinatória. 3. Noções de Probabilidade. 4.Sistema Lineares 5. 

Funções / Equações e inequações de 1º e 2º graus. 6. Sequências numéricas. 7. Sistema legal de medidas . 

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 

3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelasverdade. 3.3 Equivalências. 

3.4 Leis de Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidade. 6 

Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 

INFORMÁTICA: 1 Noções de sistemas operacionais (Windows e Linux) 2 Edição de textos, planilhas e apresentações 

(ambientes Microsoft Office e BrOffice). 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas 



                                                                                                                                                                                     
 
de correio eletrônico (Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 

Computação na nuvem (cloud computing). 3.7 Terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO 

e TCP/IP) e protocolos. 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 

5 Segurança da informação.  5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 

Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento 

de dados na nuvem (cloud storage). 6 Sistema de informação. 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Estado, governo e administração pública: conceitos; elementos; poderes e 

organização; natureza, fins e princípios. 2. Organização administrativa da União: administração direta e indireta. 3.  

Centralização, descentralização e desconcentração administrativa. 

4.Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificações, convalidação, extinção e espécies. 5. 

Agentes públicos. 6. Poderes administrativos. 6.1 Hierárquico, disciplinar, 

regulamentar e de polícia. 6.2 Uso e abuso do poder. 7.Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade 

(Leinº8.666/1993). 

8.Controle e responsabilização da administração. 10.1 Controles administrativo, judicial e legislativo. 10.2 Responsabi

lidade civil do Estado. 9.Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. 10.3 Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).  

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios 

fundamentais. 2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas de eficácia plena, contida e limitada. 2.2 

Normas programáticas. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais 26 e coletivos, direitos 

sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. 4 Organização político-administrativa do Estado. 

4.1 Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 5 Administração pública. 5.1 

Disposições gerais, servidores públicos. 6 Poder executivo. 6.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da 

República. 7 Poder judiciário. 7.1 Disposições gerais. 7.2 Órgãos do poder judiciário. 7.2.1 Organização e competências, 

Conselho Nacional de Justiça. 7.2.1.1 Composição e competências. 8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério 

público, advocacia pública. 8.2 Defensoria pública. 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Aplicação da lei penal. 1.1 Princípios da legalidade e da anterioridade. 1.2 A lei penal 

no tempo e no espaço. 1.3 Tempo e lugar do crime. 1.4 Lei penal excepcional, especial e temporária. 1.5 

Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 1.6 Pena cumprida no estrangeiro. 1.7 Eficácia da sentença 

estrangeira. 1.8 Contagem de prazo. 1.9 Interpretação da lei penal. 1.10 Analogia. 1.11 Irretroatividade da lei penal. 

1.12 Conflito aparente de normas penais. 2 O fato típico e seus elementos. 2.1 Crime consumado e tentado. 2.2 Pena 

da tentativa. 2.3 Concurso de crimes. 2.4 Ilicitude e causas de exclusão. 2.5 Excesso punível. 2.6 Culpabilidade. 2.6.1 

Elementos e causas de exclusão. 3 Imputabilidade penal. 4 Concurso de pessoas. 5 Crimes contra a pessoa. 6 Crimes 

contra o patrimônio. 7 Crimes contra a fé pública. 8 Crimes contra a administração pública. 9 Lei nº 8.072/1990 (delitos 

hediondos). 10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. 11 Crimes contra a Dignidade Sexual 

DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação 27 às pessoas. 1.1 

Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 2 Inquérito policial. 3 Ação penal. 4 Competência. 5 Prova. 6 

Juiz, ministério público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, atos de terceiros. 7 Prisão e liberdade 

provisória. 7.1 Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária). 8 Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos 

funcionários públicos. 9 Habeas corpus e seu processo. 10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual 

penal. 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 1 Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento). 2 Lei nº 7.716/1989 e 

alterações (Racismo). 3 Lei nº 5.553/1968 (Documentos de Identificação Pessoal – Apresentação e Uso). 4 Lei nº 

4.898/1965 (Abuso de Autoridade). 5 Lei nº 9.455/1997 (Crimes de Tortura). 6 Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente): Título II – Capítulos I e II; Título III – Capítulo II – Seção III; Título V; e Título VII. 7 Lei nº 10.741/2003 

e alterações (Estatuto do Idoso). 8 Lei nº 12.850/2013 e alterações (Crime Organizado). 9 Lei nº 9.099/1995 e 

alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais): Capítulo III. 10 Lei nº 10.259/2001 e alterações (Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais — Federal). 11 Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 12 Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas). 13 



                                                                                                                                                                                     
 
Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). 14 Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes 

Ambientais): Capítulos III e V. 15 Decretos nº 5.948/2006, nº 6.347/2008 e nº 7901/2013 (Tráfico de pessoas). 16 Lei 

nº 13.344/2016 (Tráfico de pessoas). 17 Lei nº 8.072/1990 e suas alterações (Crimes Hediondos). 

11.2 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA CARREIRAS MILITARES  

Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e análise de textos: Leitura, interpretação e análise dos significados 

presentes em um texto e o respectivo relacionamento com o universo em que o texto foi produzido; Fonética, 

ortografia e pontuação: Correta escrita das palavras da língua portuguesa, acentuação gráfica, partição silábica e 

pontuação; Morfologia: Estrutura e formação das palavras e classes de palavras; Morfossintaxe: Frase, oração e 

período, termos da oração, orações do período (desenvolvidas e reduzidas), funções sintáticas do pronome relativo, 

sintaxe de regência (verbal e nominal), sintaxe de concordância (verbal e nominal) e sintaxe de colocação; Noções de 

versificação: Estrutura do verso, tipos de verso, rima, estrofação e poemas de forma fixa; Teoria da linguagem e 

semântica: História da Língua Portuguesa; linguagem, língua, discurso e estilo; níveis de linguagem, funções da 

linguagem; figuras de linguagem e significado das palavras; Introdução à literatura: A arte literária, os gêneros literários 

e a evolução da arte literária, em Portugal e no Brasil; Literatura brasileira: Contexto histórico, características, 

principais autores e obras do Quinhentismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, 

Impressionismo, Parnasianismo, Simbolismo, Pré-modernismo e Mordenismo; Redação: Gênero textual; textualidade 

e estilo (funções da linguagem; coesão e coerência textual; tipos de discurso; intertextualidade; denotação e 

conotação; figuras de linguagem; mecanismos de coesão; a ambiguidade; a não-contradição; paralelismos sintáticos e 

semânticos; continuidade e progressão textual); texto e contexto; o texto narrativo: o enredo, o tempo e o espaço; a 

técnica da descrição; o narrador; o texto argumentativo; o tema; a impessoalidade; a carta argumentativa; a crônica 

argumentativa; a argumentação e a persuasão; o texto dissertativo-argumentativo; a consistência dos argumentos; a 

contra-argumentação; o parágrafo; a informatividade e o senso comum; formas de desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo; a introdução; e a conclusão; Alterações introduzidas na ortografia da língua portuguesa 

pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, por Portugal, Brasil, 

Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, por Timor Leste, aprovado 

no Brasil pelo Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008 e alterado pelo Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 

2012.  

Matemática: Teoria dos Conjuntos e Conjuntos Numéricos: representação de conjuntos, subconjuntos, operações: 

união, interseção, diferença e complementar. Conjunto universo e conjunto vazio;conjunto dos números naturais e 

inteiros: operações fundamentais, números primos, fatoração, número de divisores, máximo divisor comum e mínimo 

múltiplo comum;conjunto dos números racionais: operações fundamentais. conjunto dos números reais: operações 

fundamentais, módulo, representação decimal, operações com intervalos reais. Razões e proporções, grandezas 

diretamente e indiretamente proporcionais e porcentagem; e números complexos: operações, módulo, conjugado de 

um número complexo, representações algébrica e trigonométrica. Representação no plano de Argand - Gauss, 

Potencialização e radiciação. Extração de raízes. Fórmulas de Moivre. Resolução de equações binomiais e trinomiais; 

Funções: definição, domínio, imagem, contradomínio, funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, funções pares e 

ímpares, funções periódicas; funções compostas; relações; raiz de uma função; função constante, função crescente, 

função decrescente;função definida por mais de uma sentença;função inversa e seu gráfico; Função Linear, Função 

Afim e Função Quadrática: gráficos, domínio, imagem e características, variações de sinal, máximos e mínimos, e 

inequação produto e inequação quociente; Função Modular: definição, gráfico, domínio e imagem da função modular, 

equações modulares, e inequações modulares; Função Exponencial: gráficos, domínio, imagem e características da 

função exponencial, logaritmos decimais, e equações e inequações exponenciais; Função Logarítmica: definição de 

logaritmo e propriedades operatórias, gráficos, domínio, imagem e características da função logarítmica, e equações 

e inequações logarítmicas; Trigonometria: arcos notáveis, trigonometria no triângulo (retângulo e qualquer), lei dos 

senos e lei dos cossenos, unidades de medidas de arcos e ângulos, o grau e o radiano, círculo trigonométrico, razões 

trigonométricas e redução ao 1º quadrante, funções trigonométricas, transformações, identidades trigonométricas 

fundamentais, equações e inequações trigonométricas no conjunto dos números reais, fórmulas de adição de arcos, 



                                                                                                                                                                                     
 
arcos duplos, arco metade e transformação em produto; e sistemas de equações e inequações trigonométricas e 

resolução de triângulos. Contagem e Análise Combinatória: fatorial (definição e operações, princípios multiplicativo e 

aditivo da contagem, arranjos, combinações e permutações e binômio de Newton: desenvolvimento, coeficientes 

binomiais e termo geral); Probabilidade: experimento aleatório, experimento amostral, espaço amostral e evento, 

probabilidade em espaços amostrais equiprováveis, probabilidade da união de dois eventos, probabilidade 

condicional, propriedades das probabilidades e probabilidade de dois eventos sucessivos e experimentos binomiais.  

Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares: operações com matrizes (adição, multiplicação por escalar, transposição 

e produto), matriz inversa, determinante de uma matriz: definição e propriedades e sistemas de equações lineares; 

Sequências Numéricas e Progressões: sequências numéricas, progressões aritméticas: termo geral, soma dos termos 

e propriedades, progressões geométricas (finitas e infinitas): termo geral, soma dos termos e propriedades; Geometria 

Espacial de Posição: posições relativas entre duas retas, posições relativas entre dois planos, posições relativas entre 

reta e plano, perpendicularidade entre duas retas, entre dois planos e entre reta e plano, e projeção ortogonal; 

Geometria Espacial Métrica: prismas (conceito, elementos, classificação, áreas e volumes e troncos), pirâmide: 

(conceito, elementos, classificação, áreas e volumes e troncos), cilindro (conceito, elementos, classificação, áreas e 

volumes e troncos), cone (conceito, elementos, classificação, áreas e volumes e troncos), esfera (elementos, seção da 

esfera, área, volumes e partes da esfera), inscrição e circunscrição de sólidos. Geometria Analítica Plana: ponto (o 

plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento e condição de alinhamento de três 

pontos), reta (equações geral e reduzida, interseção de retas, paralelismo e perpendicularidade, ângulo entre duas 

retas, distância entre ponto e reta e distância entre duas retas, bissetrizes do ângulo entre duas retas), Área de um 

triângulo e inequações do primeiro grau com duas variáveis, circunferência (equações geral e reduzida, posições 

relativas entre ponto e circunferência, reta e circunferência e duas circunferências), problemas de tangência, e 

equações e inequações do segundo grau com duas variáveis, elipse (definição, equação, posições relativas entre ponto 

e elipse, posições relativas entre reta e elipse), hipérbole (definição, equação da hipérbole, posições relativas entre 

ponto e hipérbole, posições relativas entre reta e hipérbole e equações das assíntotas da hipérbole), parábola 

(definição, equação, posições relativas entre ponto e parábola, posições relativas entre reta e parábola), 

reconhecimento de cônicas a partir de sua equação geral; Geometria Plana: Ângulo: definição, elementos e 

propriedades, Ângulos na circunferência, Paralelismo e perpendicularidade, Semelhança de triângulos, Pontos 

notáveis do triângulo, Relações métricas nos triângulos (retângulos e quaisquer), Triângulos retângulos, Teorema de 

Pitágoras, Congruência de figuras planas, Feixe de retas paralelas e transversais, Teorema de Tales; Teorema das 

bissetrizes internas e externas de um triângulo, Quadriláteros notáveis, Polígonos, polígonos regulares, 

circunferências, círculos e seus elementos, Perímetro e área de polígonos, polígonos regulares, circunferências, 

círculos e seus elementos, Fórmula de Heron, Razão entre áreas, Inscrição e circunscrição. Polinômios: função 

polinomial, polinômio identicamente nulo, grau de um polinômio, identidade de um polinômio, raiz de um polinômio, 

operações com polinômios e valor numérico de um polinômio, divisão de polinômios, Teorema do Resto, Teorema de 

D'Alembert e dispositivo de Briot-Ruffini, relação entre coeficientes e raízes. Fatoração e multiplicidade de raízes e 

produtos notáveis. Máximo divisor comum de polinômios; Equações Polinomiais: Teorema fundamental da álgebra, 

teorema da decomposição, raízes imaginárias, raízes racionais, relações de Girard e teorema de Bolzano. OBS: Todos 

os assuntos da Matemática do ensino fundamental são prérequisitos para a prova.   

História: A expansão Ultramarina Européia dos séculos XV e XVI, O Sistema Colonial Português na América: estrutura 

político-administrativa, estrutura socioeconômica. invasões estrangeiras, expansão territorial, interiorização e 

formação das fronteiras, as reformas pombalinas, rebeliões coloniais e movimentos e tentativas emancipacionistas; O 

Período Joanino e a Independência: (1) A presença britânica no Brasil, a transferência da Corte, os tratados, as 

principais medidas de D. João VI no Brasil, a política joanina, os partidos políticos, as revoltas, conspirações e 

revoluções e a emancipação e os conflitos sociais. (2) O processo de independência do Brasil; Brasil Imperial: Primeiro 

Reinado e Período Regencial (aspectos administrativos, militares, culturais, econômicos, sociais e territoriais. Segundo 

Reinado (aspectos administrativos, militares, econômicos, sociais e territoriais, e Crise da Monarquia e Proclamação 

da República); Brasil República: aspectos administrativos, culturais, econômicos, sociais e territoriais, revoltas, crises e 

conflitos e a participação brasileira na II Guerra Mundial.  



                                                                                                                                                                                     
 
Geografia: O território nacional: a construção do Estado e da Nação, a obra de fronteiras, fusos-horários e a federação 

brasileira; O espaço brasileiro: relevo, climas, vegetação, hidrografia e solos; Políticas territoriais: meio ambiente; 

Modelo econômico brasileiro: o processo de industrialização, o espaço industrial, a energia e o meio ambiente, os 

complexos agro-industriais e os eixos de circulação e os custos de deslocamento; A população brasileira: a sociedade 

nacional, a nova dinâmica demográfica, os trabalhadores e o mercado de trabalho, a questão agrária, pobreza e 

exclusão social e o espaço das cidades; Políticas territoriais e regionais: a Amazônia, o Nordeste, o Mercosul e a América 

do Sul.  

 
Inglês: Competências e Habilidades: Compreender a utilização de mecanismos de coesão e coerência na produção 

escrita; Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e/ou 

culturais; Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos e contextos mediante a natureza, 

função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção. Conteúdos linguístico-textuais: Denotação 

e conotação; Sinonímia e antonímia; Correlação morfológica, sintática e/ou semântica; Pronomes e suas referências; 

Artigos (definidos e indefinidos); Singular e Plural; Verbos no tempo presente, para expressar hábitos e rotinas, em 

suas formas 

afirmativa, interrogativa ou negativa; Verbos no Presente Contínuo, para expressar atividades momentâneas e futuro, 

em suas formas afirmativa, interrogativa ou negativa; Comparativo e superlativo; Adjetivos e advérbios e suas posições 

nas frases; Quantificadores (many, much, few, little, a lotof).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     
 
 
 
ANEXO 1  

 

Concurso, Edital simulado:  

(   ) Carreiras Policiais 

(   ) Carreiras Militares 

 

 

Matéria: 

 

 

Questão: 

 

 

Problema: 

 

 

 

 

 

 

Recurso:  

 

 

 

 

 

 

 

Solicitação: 

 

(   ) Troca de gabarito 

 

(   ) Anulação da questão  

 

(   ) Mudança no comentário 

 
 


