PROGRAMAÇÃO DA TURMA 3 DA POLÍCIA CIVIL
CURSO CAVALCANTE
MARÇO
HORÁRIOS

Segunda (19)

Terça (20)

Quarta (21)

Quinta (22)

Sexta (23)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Enedina (Pe)
Sahila (Po)

Cíntia (Ad)
Douglas (In)

Deivison (At)
Carol (PPe)

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Iasmim(Re)
Cíntia (Co)

ABRIL
HORÁRIOS

Segunda (02)

Terça (03)

Quarta (04)

Quinta (05)

Sexta (06)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Saulo (Pe)
Sahila (Po)

Cíntia (Ad)
Douglas (In)

Deivison (At)
Carol (PPe)

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Iasmim(Re)
Cíntia (Co)

HORÁRIOS

Segunda (09)

Terça (10)

Quarta (11)

Quinta (12)

Sexta (13)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Enedina (Pe)
Sahila (Po)

Carol (PPe)
Douglas (In)

Deivison (At)
Jônatas (Le)

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Iasmim(Re)
Cíntia (Co)

HORÁRIOS

Segunda (16)

Terça (07)

Quarta (18)

Quinta (19)

Sexta (20)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Saulo (Pe)
Sahila (Po)

Felipe (Ad)
Wellington (In)

Carol (PPe)
Jônatas (Le)

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Iasmim(Re)
Cíntia (Co)

HORÁRIOS

Segunda (23)

Terça (24)

Quarta (25)

Quinta (26)

Sexta (27)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Enedina (Pe)
Sahila (Po)

Felipe (Ad)
Wellington (In)

Carol (PPe)
Jônatas (Le)

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Jônatas (Le)
Cíntia (Co)

MAIO
HORÁRIOS

Segunda (30/04)

Terça (01)

Quarta (02)

Quinta (03)

Sexta (04)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Saulo (Pe)
Sahila (Po)

Cíntia (Ad)
Wellington (In)

Deivison (At)
Jônatas (Le)

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Jônatas (Le)
Cíntia (Co)

HORÁRIOS

Segunda (07)

Terça (08)

Quarta (09)

Quinta (10)

Sexta (11)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Enedina (Pe)
Sahila (Po)

Cíntia (Ad)
Douglas (In)

Simulado
Simulado

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Jônatas (Le)
Cíntia (Co)

HORÁRIOS

Segunda (14)

Terça (15)

Quarta (16)

Quinta (17)

Sexta (18)

18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Saulo (Pe)
Sahila (Po)

Felipe (Ad)
Douglas (In)

Carol (PPe)
Jônatas (Le)

Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Jônatas (Le)
Cíntia (Co)

HORÁRIOS
18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

HORÁRIOS
18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Segunda (21)
Enedina (Pe)
Sahila (Po)

Segunda (28)
Saulo (Pe)
Sahila (Po)

Terça (22)
Felipe (Ad)
Wellington (In)

Terça (29)
Cíntia (Ad)
Wellington (In)

Quarta (23)
Deivison (At)
Iasmim(Re)

Quarta (30)
Carol (PPe)
Iasmim(Re)

Quinta (24)
Sahila (Po)
Edvarton (Lo)

Quinta (31)
-----------------------------

Sexta (25)
Jônatas (Le)
Cíntia (Co)

Sexta (01/06)
Simulado
Simulado

JUNHO
HORÁRIOS
18:20 – 20:00
20:20 – 22:00

Segunda (04)
Enedina (Pe)
Sahila (Po)

Terça (05)
Cíntia (Ad)
Saulo (Pe)

---------------

---------------

---------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

CONTROLE














Edvarton (Raciocínio Lógico) = 18 aulas
Jônatas (Legislação) = 20 aulas
Enedina (Penal Especial) = 12 aulas
Saulo (Penal Geral) = 12 aulas
Cintia (Administrativo 1) = 12 aulas
Felipe (Administrativo 2) = 8 aulas
Carol (Processo Penal) = 14 aulas
Cintia (Constitucional) = 18 aulas
Iasmim (Redação) = 12 aulas
Deivison (Atualidades) = 10 aulas
Douglas (Informática 1) = 10 aulas
Wellington (Informática 2) = 10 aulas
Sahila (Português) = 40 aulas

TOTAL  196 aulas/50min + 2 simulados

CONTEÚDO PREVISTO
*Pode haver alteração após a publicação do edital
1. LÍNGUA PORTUGUESA
1) Análise de textos, objetivando reconhecer, entre outros aspectos: 1.1.O tema ou a idéia global do texto ou, ainda, o tópico de um parágrafo; 1.2.O argumento principal defendido pelo autor; 1.3.O
objetivo ou finalidade pretendida; 1.4.A síntese do seu conteúdo global; 1.5.As características do tipo ou do gênero textual em que se realizam; 1.6.A função (referencial, expressiva, apelativa, poética) que
desempenham; 1.7.A fidelidade de paráfrases a seus segmentos de origem; 1.8.Relações de intertextualidade; 1.9. Informações explícitas e implícitas veiculadas; 1.10.O nível (formal ou informal) da
linguagem; 1.11.As relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, entre outras) estabelecidas entre parágrafos,
períodos ou orações; 1.12. Elementos seqüenciadores que asseguram a continuidade do texto; 1.13.Relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia e paronímia); 1.14.Efeitos de
sentido pretendidos pelo uso de certos recursos lexicais e gramaticais; 1.15.Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; 1.16. Marcas lingüísticas a partir das quais se pode identificar o

autor, o destinatário do texto e o tipo de relações sociais entre eles. 2)Morfossintaxe: 2.1.Processos de formação de palavras; 2.2.Radicais, prefixos e sufixos; 2.3.Colocação, regência e concordância nominal
e verbal. 3)Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, pontuação. 4. Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra).
2. INFORMÁTICA
Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Noções básicas de operação de microcomputadores em rede local. Operação do sistema operacional Windows 7 e MS-Windows XP: uso de arquivos,
pastas e operações mais freqüentes, uso de aplicativos e ferramentas, uso dos recursos da rede e Painel de controle. MS Word 2007 - Utilização de janelas e menus; Barras de Ferramentas; Faixa de opções;
Estilos; Operações com arquivos; Layout da página; Impressão de documentos e configuração da impressora; Edição de textos; Voltar e repetir últimos comandos; exibição da página (características e
modos de exibição); Utilização de cabeçalhos e rodapés; Formatação no Word; Criação e manipulação de tabelas e textos multicolunados; Correspondências; Revisão; Referências; Proteção de documentos
e utilização das ferramentas. Operação da planilha MS-Excel 2007: Utilização de janelas e menus; Barra de ferramentas; Operações com arquivos: Layout da página; Confecção, formatação e impressão de
planilhas; Comandos copiar, recortar, colar, inserir, voltar e repetir; Revisão; Gráficos; Características e modos de exibição; Utilização de cabeçalhos e rodapés; Dados; Utilização de mesclagem de células,
filtro, classificação de dados. Operação do apresentador MS- Power Point 2007: conceitos básicos; principais comandos aplicáveis às lâminas; modelos de apresentação; ferramentas diversas, temas e
estilos. Noções de utilização do MS Internet Explorer 8 - Manutenção dos endereços Favoritos; Ferramentas; Utilização do Histórico; Noções de navegação em hipertexto. Segurança da informação e
procedimentos de segurança. Procedimentos de backup.
3. RACIOCÍNIO LÓGICO
1) Entendimento da estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para
estabelecer a estrutura daquelas relações. 2) Resolução de situações-problema. 3) As questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas
lógicos.
4. CONHECIMENTOS GERAIS
1) Relações políticas e socioeconômicas no espaço mundial.
2) Disputas interimperialistas e transformações do espaço capitalista. 3) Formações dos blocos de poder. 4) Caracterização dos sistemas político-econômicos contemporâneos e suas áreas de influência e
disputas; Globalização e Fragmentação do espaço. 5) Conflitos étnicos, políticos e religiosos atuais. 6) Organismos Internacionais. 7) Questão Ambiental: degradação e conservação no âmbito nacional e
internacional. 8) Relações econômicas entre o Brasil e o Mundo.
5. DIREITO ADMINISTRATIVO
1) Direito administrativo como direito Público. Objeto do direito administrativo. 2) Princípios gerais do direito administrativo. 3) Personalidade de direito público. Conceito de pessoa administrativa. 4)
Classificação dos órgãos e funções da administração pública. 5) Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. 6) Poderes e atos administrativos.
7) Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. 8) Administração pública direta e indireta.
6. DIREITO CONSTITUCIONAL
1) Direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 2) Direitos sociais: nacionalidade, cidadania e direitos
políticos. 3) Poder executivo: forma e sistema de governo, chefia de estado e chefia de governo. 4) Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública, organização da Segurança Pública.
5) Ordem social: base e objetivos da ordem social, família, criança, adolescente e idoso.
7. DIREITO PENAL
1) Crimes contra a pessoa. 2) Crimes contra o patrimônio. 3) Crimes contra a Administração Pública. 4) Sujeito ativo e passivo da infração penal. 5) Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. 6) Erro
de tipo e erro de proibição. 7) Imputabilidade penal. 8) Concurso de pessoas.
8. DIREITO PROCESSUAL PENAL
1) Inquérito policial; notitia criminis. 2) Ação penal; espécies. 3) Jurisdição; competência. 4) Da Prova. 5)) Prisão em flagrante. 6) Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.
9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1) Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 2) Abuso de autoridade (Lei n.° 4.898/65). 3) Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes (Lei n.° 11.343/2006). 4) Crimes hediondos (Lei n.° 8.072/90).
5) Crimes de tortura (Lei n.° 9.455/97). 6) Crimes contra a administração pública (Lei n.° 8.429/92). 7) Estatuto do desarmamento (Lei n.º 10.826/2003) e Decreto n.° 5.123/2004. 8)Declaração Universal
dos Direitos Humanos. 9)Estatuto do Policial Civil do Estado do Piauí (LC nº 37, 09.03.04) 10)Estatuto do Servidor Público do Estado do Piauí, (Lei Complementar n.º 13 de 03.01.1994, e alterações).

