
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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 
 

Compreensão e interpretação de textos. (AD+VD) 
Ortografia: emprego das letras(AD+VD) 
Acentuação gráfica. (AD+VD) 
Classes de palavras e suas flexões. (AD+VD) 
Processo de formação de palavras. (AD+VD) 
Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. (AD+VD) 
Concordância nominalmente verbal. (AD+VD) 
Regência Nominal e verbal. (AD+VD) 
Emprego do acento indicativo da crase. (AD+VD) 
Colocação dos pronomes átonos. (AD+VD) 
Funções sintáticas. (AD+VD) 
Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. (AD+VD) 
Emprego dos sinais de pontuação. (AD+VD) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

História e Geografia de Rondônia 
 
História do Estado de Rondônia: Exploração, conquista, ocupação e colonização da Amazônia. 

Mercantilismo e políticas de colonização dos vales do Madeira e Guaporé. Submissão do indígena e 
resistência escrava. Navegação no Rio Madeira. Abertura do Rio Amazonas à navegação internacional. 
Exploração e colonização do Oeste da Amazônia. Processo de ocupação e expropriação indígena na 
área do Beni. Mão de obra para os seringais do Alto Madeira, construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré. Território Federal do Guaporé e criação do Estado de Rondônia. (AD+VD) 
Geografia do Estado de Rondônia: Aspectos gerais. Limites. Evolução políticoadministrativa e 

econômica. Setores produtivos da agropecuária. Hidrografia. Área e população. Zoneamento 
socioeconômico e ecológico. Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, em nível do Estado de Rondônia. 

(AD+VD) 
 

Informática Básica 
 
Conceitos, utilização e configuração de hardware e software em ambiente de microinformática. 

(AD+VD) 
Sistema Operacional Windows (XP/7/8). (AD+VD) 
Conceitos, utilização e configuração de hardware e software em ambiente de microinformática. 

(AD+VD) 
Uso dos recursos, ambiente de trabalho, arquivo, pastas, manipulação de arquivos, formatação, 

localização de arquivos, lixeira, área de transferência e backup. (AD+VD) 
Microsoft Office 2003/2007/2010 (Word, Excel e Power Point): Conceitos, organização, utilização, 

configuração e uso dos recursos: gerenciamento de arquivos, pastas, diretórios, planilhas, tabelas, 

gráficos, fórmulas, funções, suplementos, programas e impressão. (AD+VD) 
Protocolos, serviços, tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet e ao correio 

eletrônico. (AD+VD) 
Conceitos dos principais navegadores da Internet. (AD+VD) 
Conceito de software livre. Conceitos de segurança da informação aplicados a TIC. (AD+VD) 
Cópia de segurança (backup): Conceitos. Conceitos de ambiente de Redes de Computadores. 

(AD+VD) 
 

Direitos Humanos 
 

Histórico dos Direitos Humanos. (AD+VD) 
Direitos Fundamentais, (AD+VD) 
Direitos Sociais (AD+VD) 
Direitos Difusos, Direito Civis e Políticos. (AD) 
Violação dos Direitos Humanos. (AD) 
Segurança Pública e Cidadania. (AD+VD) 
Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas Emendas. Título I - Dos Princípios Fundamentais. 

(AD+VD) 
Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais. (AD) 
Responsabilidade Civil do Estado. (AD+VD) 



 

Processo Administrativo disciplinar. (AD+VD) 
Princípios da Administração Pública. (AD+VD) 
Emenda Constitucional n° 45/2004. (AD) 
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (ONU). (AD+VD) 
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). (AD+VD) 
Decreto n. 4.229, de 13 de maio de 2002 – Dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH. (AD+VD) 
 

Estatuto PM-RO 
 
Decreto-Lei n. 09-A/82. Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado de 

Rondônia e dá outras providências. (AD) 
 

Noções de Direito 
 

Direito Constitucional: Formação Constitucional do Brasil. (AD) 
A Constituição de 1988: Origem e Objetivos fundamentais. (AD) 
Estrutura e Organização do Estado Brasileiro. (AD+VD) 
Direito Constitucional Estadual e Municipal. (AD+VD) 
Organização dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Funções essenciais à justiça. (AD+VD) 
O artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988: A missão constitucional das 

Polícias Militares. (AD+VD) 
Artigos 1º a 16 e 37 a 42 da Constituição Federal. (AD+VD) 
Código Penal: Parte Geral e Especial (artigos 1º ao 359-H). (AD+VD) 


