
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olá, Maxi Concurseiro (a). 
Você poderá utilizar a área do aluno (Painel de Tutoria) para enviar todas as suas dificuldades em 

relação ao nosso material que foi elaborado de acordo com o edital do concurso. 
As dúvidas serão encaminhadas para os professores responsáveis e serão respondidas em até cinco 

dias úteis. 
Serão tratados neste curso todos os temas que o tutor verifique a necessidade de maior explicação, 

porém a apostila digital que o acompanha, é completa de acordo com edital. 
Eventuais aulas que estiverem em gravação, serão disponibilizadas no prazo máximo de 01 mês antes 

da prova. 
Bons estudos! 

 

ATENÇÃO: 
AD - Conteúdo abordado apenas na Apostila Digital. 
VD - Conteúdo abordado na Videoaula. 
 

Língua Portuguesa  
 

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados- (AD+VD) 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. - (AD+VD) 
3 Domínio da ortografia oficial- (AD+VD) 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, 

substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. - (AD+VD) 
4.2 Emprego de tempos e modos verbais- (AD+VD) 
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. - (AD+VD) 
5.1 Emprego das classes de palavras- (AD+VD) 
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação 

entre orações e entre termos da oração. - (AD+VD) 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação. - (AD+VD) 
5.5 Concordância verbal e nominal- (AD+VD) 
5.6 Regência verbal e nominal- (AD+VD) 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. - (AD+VD) 
5.8 Colocação dos pronomes átonos. - (AD+VD) 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto- (AD+VD) 
6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto- (AD+VD) 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto- (AD+VD) 
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade- (AD+VD) 
 



 

 

Noções de Informática 
 
1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). - (AD+VD) 
2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice). - (AD+VD) 
3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet 

e intranet- (AD+VD) 
3.2 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). - 

(AD+VD) 
3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). - (AD+VD) 
3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet- (AD+VD) 
3.5 Grupos de discussão- (AD+VD) 
3.6 Redes sociais- (AD+VD) 
3.7 Computação na nuvem (cloud computing). - (AD+VD) 
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.). - (AD+VD) 
5.4 Procedimentos de backup. - (AD+VD) 
5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). - (AD+VD) 
 

Matemática 
 

1 Modelos algébricos- (AD+VD) 
2 Geometria das superfícies planas- (AD+VD) 
3 Padrões numéricos- (AD+VD) 
4 Modelos lineares- (AD+VD) 
5 Modelos periódicos- (AD+VD) 
6 Geometria dos sólidos- (AD+VD) 
7 Modelos exponenciais e logarítmicos. - (AD+VD) 
8 Princípios de contagem- (AD+VD) 
9 Análise de dados- (AD+VD) 
10 Geometria do plano cartesiano- (AD+VD) 
11 Geometria do plano complexo. - (AD+VD) 
 

Ciências Sociais 
 
I HISTÓRIA GERAL, DO BRASIL E DE ALAGOAS: 1 Primeiras civilizações. - (AD) 
2 Idade Média, Moderna e Contemporânea- (AD+VD) 
3 Expansão do capitalismo- (AD+VD) 
4 Brasil 500 anos. 4.1 Estrutura econômica, política, social e cultural. - (AD+VD) 
4.2 Sociedade colonial- (AD+VD) 



 

4.3 Família real no Brasil e os períodos regenciais- (AD+VD) 
4.4 Período republicano- (AD+VD) 
4.5 Tenentismo. - (AD+VD) 
4.6 Crise de 1929. - (AD+VD) 
4.7 Era Vargas- (AD+VD) 
4.8 A nova república e a globalização mundial- (AD+VD) 
4.9 Aspectos históricos do Estado de Alagoas: colonização, povoamento, sociedade e indústrias. -(AD) 
II GEOGRAFIA GERAL, DO BRASIL E DE ALAGOAS: 1 Geografia política do mundo atual 

2 Globalização- (AD+VD) 
3 Aspectos gerais da população brasileira. - (AD+VD) 
4 Degradação do meio ambiente- (AD+VD) 
5 O Brasil no contexto internacional- (AD+VD) 
6 Formação do Brasil. - (AD+VD) 
7 Território brasileiro atual- (AD+VD) 
8 Problemas sociais urbanos no Brasil- (AD+VD) 
9 Estrutura fundiária brasileira. - (AD+VD) 
10 Qualidade de vida e alguns indicadores- (AD+VD) 
11 Aspectos geográficos do estado de Alagoas. - (AD) 
 

Legislação pertinente a PM-AL 

 

1 Lei Estadual nº 5.346/1992 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas). . (AD) 
2 Decreto Estadual nº 37.042/1996 (Aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas e 

dá outras providências). (AD) 
3 Decreto-Lei nº 2.848/1940 e suas alterações (Parte geral do Código Penal): Título I a III. (AD+VD) 
 

Noções de Direito 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Princípios- (AD+VD) 
2 Regime jurídico administrativo- (AD+VD) 
3 Poderes da administração pública. - (AD+VD) 
4 Serviço público- (AD+VD) 
5 Atos administrativos- (AD+VD) 
6 Contratos administrativos e licitação- (AD+VD) 
7 Bens públicos- (AD+VD) 
8 Administração direta e indireta. - (AD+VD) 
9 Controle da administração pública. - (AD+VD) 
10 Responsabilidades do Estado. - (AD+VD) 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais. - (AD+VD) 
2 Estrutura e organização do Estado brasileiro- (AD+VD)  
3 Defesa do Estado e das instituições democráticas- (AD+VD) 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Inquérito policial. - (AD+VD) 
2 Ação penal. - (AD+VD)  



 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS: 1 Conceito- (AD+VD) 
2 Evolução. - (AD+VD) - 
3 Abrangência- (AD+VD) 
4 Sistema de proteção- (AD+VD) 
5 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José e Decreto nº 678/1992). - 

(AD+VD) 
 


