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APRESENTAÇÃO 

Atenção, concurseiros da área policial! Estão abertas as inscrições do concurso público da 
Polícia Militar do Alagoas (PM AL) com o total de 1.060 vagas. As oportunidades são 
distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial, ambos de nível médio.  

O salário para o cargo de Soldado é de R$ 4.250,06 e para o cargo de Oficial chega ao valor 
de R$ 8.099,94. 



Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo 
Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente as apostas estratégicas para os assuntos 
mais recorrentes da banca em concursos similares ao que estamos tratando.   

- O que são apostas estratégicas? 

Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?  

 

Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do 
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova. 

No Passo Estratégico, apresentamos uma aposta estratégica para cada assunto que compõe 
uma dada matéria. 

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as apostas estratégicas 
mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, 
que contempla muito mais conteúdo que as apostas estratégicas. 

 

O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. 

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo 
no momento que você mais precisa... 

A hora da sua prova! 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 



 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência 
em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de 
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, 
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre 
outros. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos. 

 

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

https://bit.ly/revisoespoderosas


b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca do 
concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser 
cobrado para um dado assunto; 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada 
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões; 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante 
todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 

 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas 
nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do 
Passo Estratégico do mesmo concurso. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso – basta se matricular na área do aluno 
e aproveitar nosso material ;) 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/policia-militar-de-alagoas-pm-al-passo-estrategico/


Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões 
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do 

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique 
famoso entre milhares de concurseiros! 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 
passoestrategico 

  

https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso


LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Coordenação e subordinação 

Sempre há questões tanto sobre o assunto coordenação quanto sobre subordinação. No geral, 
são questões feitas com base em orações retiradas de um texto e é solicitado que se classifique 
as tais orações. Para se sair bem nessas questões, o candidato precisa conhecer bem o conceito 
de oração e de período, além de saber interpretar a relação existente entre uma oração e outra 
dentro do contexto apresentado.  

As mais cobradas, na área das orações subordinadas, são as substantivas (que oferecem um grau 
um pouco maior de dificuldade para serem identificadas) e as adverbiais. Podem ocorrer 
questões sobre orações subordinadas adjetivas reduzidas também, portanto temos que ficar 
atentos! 

No que respeita à pontuação, ATENÇÃO sempre cai vírgula! Sendo assim, é extremamente 
importante estudar e dominar esse assunto. Também podemos esperar questões sobre 
parênteses, aspas e travessões.  

  

                                            

1 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram: 
@prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br


DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Direitos e deveres individuais e coletivos 

Dentro do assunto “Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/88)", “Catálogo de 
direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos no art. 5º da CF/88” é(são) o(s) ponto(s) 
que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Abaixo, destacamos os incisos do art. 5º que possuem maior incidência e, portanto, necessitam 
de maior atenção: 

 

 

Além disso, por guardarem relação, em maior ou menor grau, com a 
atividade de Segurança Pública, os seguintes incisos são 
extremamente relevantes: XV a XVII, XXV, XXXIX, XL a L e LII a LXVIII. 

                                            

2
 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Manifestação de pensamento 
(inciso IV) 

é livre 

VEDADO o anonimato 

Criação de associações e cooperativas 
(inciso XVIII) 

independem de autorização 

Vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br


Os seguintes entendimentos jurisprudenciais também possuem enormes chances de serem 
cobrados em prova: 

"(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do 
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as 
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à 
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, 
e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham 
acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações 
dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das 
pessoas; atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as 
vacinas distribuídas universal e gratuitamente. 

(II) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela 
União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as 
respectivas esferas de competência"3. 

 

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada 
em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de imunizações; 
ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de determinação 
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em consenso 
médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de 
consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao 
poder familiar”4. 

 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para 
que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no 
mesmo local5”. 

  

                                            

3 STF – ADIs 6586 e 6587. 
4 STF – ARE 1267879 
5 STF – RE 806.339. 



DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Licitações 

Dentro do assunto “Licitações”, “Modalidades de licitação (arts. 22 e 23 da Lei 8.666/93)”, 
"Licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/93)" e "Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/93) 
é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela 
banca. 

Dessa forma, é importante memorizar quais são as modalidades e em que situações cada uma é 
utilizada, assim como os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Os próximos esquemas podem ajudar nessa tarefa. 

Modalidades de Licitação da Lei 8.666/1993 

Concorrência 
Tomada de 

preços 
Convite Leilão Concurso 

Universalidade: 
quaisquer 

interessados que 
comprovem possuir 

os requisitos mínimos 
de qualificação 

exigidos no edital. 

Interessados 
cadastrados ou que 

se cadastrem até o 3° 
dia anterior ao 

recebimento das 
propostas. 

Interessados 
escolhidos e 

convidados em no 
mínimo três. Será 
afixada cópia do 

instrumento 
convocatório para os 
demais interessados 

(24h). 

Utilizada na venda de 
bens a quem oferecer 

o maior lance. 
Quaisquer 
interessado 

para a escolha 
de trabalho 

técnico, 
científico ou 

artístico. 

Obrigatória em obras 
e serviços de 

engenharia de valor 
superior a R$ 3,3 

milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor 

até 3,3 milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor 

até 330 mil. 

Não se aplica a obras 
e serviços de 
engenharia. 

Obrigatória em 
compras e outros 
serviços de valor 

superior a R$ 1,43 
milhão. 

Compras e outros 
serviços de valor até 

1,43 milhão. 

Compras e outros 
serviços de valor até 

176 mil. 

Não se aplica a 
compras. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br


 

 

   

Licitação dispensável 

(art. 24)  

Há a possibilidade de 
competição, mas o legislador 
autorizou que a administração 

não realize a licitação. 

Hipóteses taxativamente previstas na 
legislação: 

- Baixo Valor; 

- Situação (guerra, emergência etc.); 

- Licitação deserta; 

- Regulação de preços e abastecimento; 

- Rescisão contratual anterior 
(remanescente); 

- Objeto (ex.: compra de 
hortifrutigranjeiros); 

- Em razão da pessoa contratada (ex.: 
associação de portadores de deficiência 
física); 

- entre outras. 

Licitação inexigível 

(art. 25) 

Quando há inviabilidade de 
competição pela natureza do 

negócio ou pelos objetivos sociais 
visados pela administração. 

Hipóteses (rol exemplificativo): 

- Aquisição de insumos de fornecedor 
específico; 

- Serviços técnicos de natureza singular 
(notória especialização); 

- Profissional do setor artístico 
consagrado. 



DIREITO PENAL (APENAS CARGO DE OFICIAL) 

Prof. Telma Vieira6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Dos crimes contra o patrimônio 

A nossa aposta estratégica, para o assunto dos crimes contra o patrimônio, será o crime de 
roubo, que sofreu diversas alterações legislativas recentes, além das diferenças entre Roubo e 
Extorsão. Vejamos um quadro comparativo: 

Roubo Extorsão 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 

outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, 
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar 

que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

- A colaboração da vítima é DISPENSÁVEL. 
- O autor do crime tem a possibilidade de subtrair o 

bem, com ou sem o a colaboração da vítima. 
 

Exemplos: 
a) Denis, desejando roubar um carro, aponta a sua arma 
para vítima e a retira do veículo contra a vontade desta. 

b) Denis, ao perceber que a vítima acabara de sacar 
certa quantia em dinheiro, aponta a arma para a 

mesma, obrigando-a a entregar-lhe. 

- A colaboração da vítima é INDISPENSÁVEL. 
- A vítima tem a opção entre entregar ou não o bem, 
sendo a sua colaboração fundamental para o agente 

alcançar a vantagem indevida. 
- O autor do delito não consegue obter a vantagem sem 

a colaboração da vítima. 
 

Exemplos: 
a) Denis aponta a arma para o filho da vítima, mandando 
que ela vá buscar o carro na garagem da sua residência, 

e o entregue em outro local determinado. 
b) Denis aponta a arma para a vítima, para que essa, 

utilizando a sua senha pessoal, transfira certo valor de 
sua conta para a conta indicada pelo ofensor, através do 

aplicativo de celular dela. 
 

  

                                            

6 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal Especial, 

Direito Penal Militar e Acessibilidade. 



DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Alexandre Segreto7 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Modos de instauração, os prazos para a 
conclusão do inquérito e as diligências investigatórias 

Assim, a aposta estratégica para banca Cebraspe na área policial  são os modos de instauração, 
os prazos para a conclusão do inquérito e as diligências investigatórias .Dessa forma, bastante 
atenção! Sugerimos que você leia os pontos destacados antes da prova, beleza? E tente 
memorizar o máximo de informações que conseguir das tabelas abaixo: 

Instauração do Inquérito - Ação Penal Pública Incondicionada 
De ofício pela autoridade policial (notitia criminis) 

REQUISIÇÃO do MP (requisição é ordem, autoridade policial tem que instaurar o IP) 
REQUISIÇÃO do Juiz (Pacote Anticrime, em seu art. 3º-A, vedou a atuação do juiz em fase de investigação, o que 

teria o condão de esvaziar essa hipótese. No entanto, o STF suspendeu a eficácia desse dispositivo). 
REQUERIMENTO do ofendido ou de seu representante legal 

Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante) 

 
 

Instauração do Inquérito - Ação Penal Pública Condicionada 
Representação do ofendido ou de seu representante legal 
REQUISIÇÃO do MP, porém com representação da vítima 

REQUISIÇÃO do Ministro da Justiça 
Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), porém com representação da vítima 

 
 

Instauração do Inquérito - Ação Penal Privada 
REQUERIMENTO do ofendido ou de seu representante legal 

Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), desde que a vítima manifeste seu interesse na instauração 

 
 

ART. 6º, CPP - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial 
deverá: 

I - Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada 
dos peritos criminais; 
II - Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; 

                                            

7 Procurador de justiça desportiva. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal. Instagram: 
@alexandre_segreto 

https://www.instagram.com/alexandre_segreto/?hl=pt-br


III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
IV - Ouvir o ofendido; 
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, 
devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura; 
VI - Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua 
folha de antecedentes; 
IX - Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos 
que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 
X - Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o 
nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.           (Incluído 
pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 
 

Código de Processo Penal (Art. 10) 
INDICIADO PRESO  

(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

10 dias 30 dias 

Lei de Drogas (Lei 11.343/06) 
INDICIADO PRESO  

(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

30 dias (+ 30) 90 dias (+ 90) 

Justiça Federal (Lei 5010/66) 
INDICIADO PRESO  

(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

15 dias (+ 15) 30 dias 

Crimes Contra Economia Popular 
INDICIADO PRESO  

(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

10 dias 10 dias 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#livroitituloviicapituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41


. Túlio Lages 
Aula 00 
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FÍSICA (APENAS CARGO DE OFICIAL) 

Prof. Vinícius Silva8 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Conservação de Energia Mecânica 

No assunto conservação de energia mecânica, o foco da banca CESPE/CEBRASPE é, na maioria 
das questões primar pela aplicação do princípio da conservação de energia mecânica, então 
você tem de conhecer as formas com as quais a energia mecânica pode se manifestar, que são a 
energia cinética (associada à velocidade), energia potencial gravitacional (associada à altura em 
relação ao solo) e a energia potencial elástica (associada a uma mola deformada). 

Após identificar às formas de energia, o ideal é que você realize a conservação igualando as 
duas energias, usando a seguinte relação: 

inicial finalmec mecE E
 

Para identificar se o sistema é conservativo, o que vai permitir que você utilize essa equação, é o 
fato de ele mencionar no enunciado as seguintes informações: 

 Desprezam-se os atritos 
 Desprezam-se as forças dissipativas 
 Desprezam-se eventuais perdas de energia mecânica 
 Desprezam-se eventuais dissipações de energia mecânica 

  

                                            

8 Técnico Judiciário do TRF5. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria de Física. Instagram: @profviniciussilva 

https://www.instagram.com/profviniciussilva/?hl=pt-br


. Túlio Lages 
Aula 00 
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GEOGRAFIA 

Prof. Sérgio Henrique9 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Geografia política do mundo atual 

Baseado no perfil da banca e na análise das últimas provas aplicadas para a PM-AL o Tópico: 
Geografia política do mundo atual. Podemos sintetizar o assunto, com o tema globalização. 

A Globalização 

 

O que é a Globalização e tendências da nova ordem 

É o processo econômico no qual o espaço mundial adquire unidade, através de 
uma crescente infraestrutura de comunicação, altamente tecnológica, que 
permite um crescente fluxo de capitais, mercadorias, informações e pessoas.  

 

 Na Globalização todos os fluxos são estimulados, exceto o de pessoas. São as 
chamadas migrações seletivas, pois há muitas barreiras para a entrada de 
imigrantes vindos dos países subdesenvolvidos para os desenvolvidos.  

 Alguns analistas sugerem que o primeiro passo da globalização foi ainda no 
século XVI, na época das grandes navegações europeias, quando a América foi 
colonizada e foram conectadas à economia da Europa à América, litoral 
africano e Ásia.  

 O marco da atual Globalização foi o final da Guerra Fria em 1991, que encerrou 
a bipolaridade entre EUA e URSS.  

 Uma das tendências globais até agora é a fusão entre as grandes corporações, 
como por exemplo o grupo FCA (Fiat Crisley automobile), resultado da fusão 
da Fiat (italiana) com a Crisley (norte americana). Há uma fábrica instalada em 

                                            

9 Responsável pelo Passo Estratégico das matérias de Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Instagram: 
@professorsergiohenrique 

https://www.instagram.com/professorsergiohenrique/?hl=pt-br


. Túlio Lages 
Aula 00 
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Pernambuco, na RMR (região metropolitana de Recife. Um exemplo nacional foi 
a fusão das cervejarias que originaram a AMBEV.  

 A modernização tecnológica e a organização industrial do Toyotismo, permitiu 
às transnacionais transferirem seus parques industriais para os países 
subdesenvolvidos e gerou o panorama atual em que os países desenvolvidos 
vivem recessões econômicas, desindustrialização e desmetropolização, 
enquanto os subdesenvolvidos se industrializam e urbanizam.  

 A modernização tecnológica constante tem provocado desemprego até nos 
países desenvolvidos. 

 As cidades cresceram muito rápido e ocorreu um inchaço no setor terciário da 
economia, que chamamos de terciarização da economia, e há muita 
informalidade e a precarização do trabalho.  

 

Uberização já é uma palavra aceita pelos dicionários da língua portuguesa, e são 
as novas relações de trabalho, inovadas pelos aplicativos de transportes e 
entregas, em que o entregador não tem relação de trabalho nem com o 
produtor, nem com o consumidor.  

As principais características da Globalização 

 

1. Entre as principais características podemos citar: capitalismo financeiro global, 
Toyotismo, neoliberalismo, fortalecimento das grandes corporações, diminuição 
da soberania dos Estados Nacionais, multipolaridade e a proliferação de blocos 
econômicos.  

2. Capitalismo financeiro: Podemos dizer que foi o resultado da evolução do 
capitalismo industrial monopolista, quando o capital industrial (investido na 
produção) se uniu ao capital bancário. Há as instituições supranacionais criadas 
na conferência de Bretton Woods -FMI, Banco Mundial e OMC, ligadas à ONU 
e orientadas pelo pensamento neoliberal.  
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2.1 As transnacionais são um exemplo do capital financeiro: quando o 
seu capital não estiver investido na produção de bens, estará rendendo 
em alguma aplicação financeira na bolsa de valores.   

3. Toyotismo (acumulação flexível de capital): Organização da produção industrial, 
que através da aplicação das tecnologias da terceira revolução industrial, 
permitiu a transferência dos parques industriais básicos para os países 
subdesenvolvidos, para diminuir os custos de produção e aumentar a 
competitividade. A produção industrial hoje é descentralizada: nos países 
desenvolvidos estão as sedes e nos subdesenvolvidos o parque produtivo.  

3.1 O fechamento das fábricas da Ford, no início de 2021, está 
relacionado às estratégias globais da corporação, que investiu pesado na 
República Sul Africana e Argentina. É a mobilidade espacial da indústria 
global.  

4. Neoliberalismo: Pensamento econômico que defende a intervenção mínima do 
Estado na economia, através do combate ao protecionismo, privatizações, e 
austeridade fiscal (controle rígido dos gastos públicos).  

5. Diminuição da soberania dos Estados Nacionais, em detrimento do 
fortalecimento das grandes corporações. 

6. Multipolaridade: Quando o espaço político mundial possui vários polos de 
poder: EUA, Alemanha, Japão e países emergentes, principalmente a China.  

7. Proliferação de Blocos econômicos: Com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento econômico regional, proliferaram blocos econômicos como o 
Nafta (extinto por Donald Trump), o Mercosul, e a União Europeia, que se 
formou desde a década de 40 e em 1991 aumentou a integração política e 
lançou o Euro (através do Tratado de Maastricht de 1991).  

 

É isso aí, pessoal! Bons estudos e foco no sucesso!!! 
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HISTÓRIA 

Prof. Sérgio Henrique 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: início da colonização, a implantação 
do plantation da cana de açúcar, e a adoção da escravidão africana. 

O assunto de maior incidência nas provas para a PM-AL, feitas pelo Cebraspe, foi o início da 
colonização, a implantação do plantation da cana de açúcar, e a adoção da escravidão africana.  

A nossa aposta é a síntese dos seguintes tópicos do edital: 
3 Expansão do capitalismo.  
4 Brasil 500 anos.  
4.1 Estrutura econômica, política, social e cultural.  
4.2 Sociedade colonial.  
Os tópicos mais cobrados, destaque para o ciclo da cana de açúcar e a 
escravidão. 

 

Uma dica importante é ficar atento na evolução do capitalismo, que surgiu na Baixa Idade 
Média, quando após as Cruzadas, surgiram as primeiras cidades medievais, os burgos. Entre o 
século XV e o XVIII foi a Idade Moderna, ou antigo regime, quando surgiu o Estado Absolutista, 
que controlava a economia e conquistava colônias para exploração. Nessa época expandiu o 
capitalismo através das Grandes Navegações Europeias, quando Portugal chegou, e conquistou o 
Brasil. Nesta fase o capitalismo comercial é chamado de mercantilismo. As principais 
características do mercantilismo são: A intervenção do Estado na economia, busca de uma 
balança comercial favorável, colonização para manter o superávit da metrópole, através do pacto 
colonial, e a busca de metais preciosos, pois acreditavam que a riqueza das nações era a 
quantidade de metais preciosos (metalismo). 
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Expansão marítima de Portugal e o período Pré-Colonial. 

1. Nas Grandes Navegações Europeias, buscavam novas rotas até às Índias. Entre 
os séculos XIV e XVI, o comércio das especiarias passou a gerar uma grande fonte de 
riqueza para Portugal. Neste cenário de expansão marítima, as novas rotas 
encontradas desembocaram, também, em novas terras, até então desconhecidas.  

2. A frota de Pedro Álvares Cabral, que chegou às “novas” terras em 22 de abril de 
1500, possui controvérsias sobre sua casualidade ou intencionalidade. Isto se deve em 
razão de terem ocorrido navegações anteriores, por exemplo a de Vasco da Gama, 
que já havia reconhecido terras na região.  

3. A colonização da “América Portuguesa” se concentrou nas regiões litorâneas, 
sendo que a partir do século XVII teve início o processo de interiorização do país, 
marcado por uma série de lutas e disputas pelas terras e riquezas naturais (por 
exemplo, o pau-brasil, sobretudo no século XVI, e o açúcar, no XVII).  

4. Entre os anos de 1500 e 1530, as especiarias ainda rendiam lucros à Portugal, 
sendo que a atenção à sua colônia recém-descoberta não foi dada de forma 
significativa, o que resultou na adoção do termo pré-colonizador para o período.  

5. A primeira riqueza natural a ser explorada foi o pau-brasil, árvore cuja 
pigmentação avermelhada era extraída e servia como corante para roupas na Europa.  

6. Para a sua extração, a Coroa Portuguesa se valia do trabalho dos indígenas, os 
quais derrubavam, cortavam e carregavam as árvores até o local de embarque nos 
navios. Inicialmente, este trabalho era obtido através do escambo, ou seja, objetos sem 
valor trazidos pelos portugueses (tecidos, anzóis, espelhos, canivetes) e que eram 
trocados pelo trabalho dos nativos.  

A colonização 

1. Em 1530, com o intuito de ocupar as terras e evitar as invasões de outros países 
europeus, uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza foi enviada por 
Portugal, sendo que em 1532, o comandante fundou a primeira vila do Brasil, São 
Vicente. 
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2. Em São Vicente, os primeiros colonos (portugueses) iniciaram o cultivo da cana-de-
açúcar e, posteriormente, instalaram o primeiro engenho no Brasil, destinado ao 
cultivo da cana e fabricação do açúcar.  

3. Com a implantação dos engenhos, Portugal deixava de lado a exclusividade da 
extração do pau-brasil e iniciava uma organização do sistema colonial.  

4. O sistema colonial era baseado, principalmente, no monopólio comercial, uma 
ferramenta de domínio econômico feita pela metrópole (Portugal) em relação à 
colônia (Brasil). Através dele, a Metrópole comprava os produtos coloniais por 
preços mais baixos e vendia aos colonos no Brasil os artigos metropolitanos por 
preços mais altos.  

5. O trabalho indígena, por sua vez, foi-se tornando mais conflituoso à medida que os 
nativos passaram a resistir à exploração europeia. Com isso, os colonos passaram a 
utilizar da violência e impor a escravidão.  

6. Guerra Justa é o nome dado à guerra contra os indígenas, autorizada pela Coroa 
Portuguesa, e que era justificada nos casos em que os indígenas se recusavam à 
conversão à fé cristã ou que impediam a propagação do cristianismo, a partir de 
meados do século XVI.  

7. A mão de obra indígena foi amplamente disputada, uma vez que a expansão 
açucareira crescia para além do litoral, alcançando o interior de São Paulo, 
Maranhão e Pará.  

8. No século XVII, outras atividades econômicas também ganharam relevância para os 
colonos, como a agricultura (feijão, milho, mandioca) e a extração 
das chamadas drogas do sertão (guaraná, castanha, cravo, plantas aromáticas e 
medicinais).  
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A cana de açúcar e a escravidão.  

 
1. Neste período, a economia açucareira ganhou ampla relevância graças ao trabalho 

compulsório de indígenas e, posteriormente, negros escravizados. As diferenças 
sociais existentes nos engenhos (locais onde se produzia o açúcar) eram amplas, 
tendo como suas principais marcas a existência dos senhores de 
engenho, residentes na Casa Grande, e dos negros escravizados, os quais vivam 
nas senzalas.  

2. A mão de obra dos engenhos era, inicialmente, indígena. Contudo, a partir do 
século XVII, ocorreu uma redução na população indígena, o que fez com que os 
colonos buscassem alternativas de trabalho.  

3. Para tanto, optou-se pela escravidão africana, a qual resultou em um lucrativo 
tráfico de negros entre o continente africano e o litoral brasileiro (sobretudo a Bahia 
e o Rio de Janeiro).  

4. A mão de obra africana representou a base das atividades econômicas no Brasil 
colonial, com a produção do açúcar e a mineração. Contudo, os africanos também 
foram utilizados em outros cultivos agrícolas (arroz, tabaco e algodão), na criação 
de animais e no transporte e serviços domésticos.  

5. O mercado interno colonial era voltado à produção para exportação, com base na 
exploração de recursos em proveito da metrópole portuguesa e do comércio 
europeu. Neste sentido, a plantation representa a forma básica da colonização, 
constituída pela grande propriedade agrícola (o latifúndio), a monocultura 
exportadora e a escravidão.  

6. A economia brasileira, também, dedicou-se à pecuária, em regiões como o 
Maranhão, Bahia, sul de Minas e Rio Grande do Sul.  

7. No século XVIII, com a descoberta de jazidas de ouro no interior do país, a 
necessidade da mão de obra aumentou, o que incentivou 
o crescimento significativo do tráfico negreiro para o Brasil. Vinham, em grande 
parte, da África Central (no caso dos bantos, vindos da Angola e do Congo), e da 
África Ocidental (Daomé, atual Benin, Nigéria e Guiné, no caso dos sudaneses).  
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8. Dentre os escravos que vinham para o Brasil, havia distinção entre as suas funções. 
Os escravos de ganho, obtidos em leilões, trabalhavam nos engenhos, plantações 
de algodão, na mineração, em serviços domésticos, artesanato ou nas cidades. Os 
escravos que trabalhavam nas lavouras eram chamados de negros de eito e estavam 
sob a fiscalização dos feitores. Os escravos domésticos recebiam, normalmente, 
melhores roupas e uma alimentação mais adequada, ao contrário dos que 
trabalhavam em lavouras.  

9. Os africanos se organizaram, diante das torturas e castigos sofridos, em grupos de 
resistência e reação à escravidão. Formas de resistência iam desde o aborto de 
mulheres grávidas, para que seus filhos não nascessem escravizados, até ao suicídio. 
Outra prática comum foram as fugas individuais e coletivas, na qual os escravos 
formavam comunidades negras para a mútua proteção: os 
chamados quilombos ou mocambos.  

10. Dentre os quilombos mais conhecidos, destaca-se o dos Palmares, localizado em 
Alagoas e que existiu entre 1629 e 1694, cujo ápice marca a presença de cerca de 
20 mil habitantes. Dentre seus principais líderes, destacamos Ganga Zumba e seu 
sobrinho, Zumbi, comandando a luta contra os ataques dos brancos.  

É isso aí, pessoal! Bons estudos e foco no sucesso!!! 
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LÍNGUA INGLESA (APENAS CARGO DE OFICIAL) 

Prof. Augusto Magalhães10 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Técnicas de Interpretação de Texto 

Historicamente Interpretação é o tópico mais cobrado nas provas de Inglês da CEBRASPE, e ao 
mesmo tempo é o mais difícil de ser estudado. Então vamos nos preparar para esse tópico que 
pode chegar a incríveis 70% da nossa prova.  

O segredo é praticar! Os temas dos textos das provas são bem variados, mas sempre existe uma 
grande chance do texto estar relacionado à parte técnica do cargo, então não se esqueça de 
também focar no vocabulário técnico específico da área policial. Leia todos os dias a lista de 
palavras. A CEBRASPE (antiga CESPE) é uma banca conhecida por provas de inglês com textos 
bem difíceis. 

Analisando as estatísticas de cobrança de cada assunto cobrado na língua inglesa percebemos a 
importância gigantesca que o conhecimento do vocabulário tem. Além de diversas questões que 
cobraram diretamente o significado das palavras, precisamos saber também os significados das 
palavras para entender o texto mais facilmente. 

Tenha em mente as técnicas de interpretação e, na hora da prova, seja flexível. Utilize cada 
técnica conforme a necessidade. Treine muito e faça muitos exercícios, principalmente perto da 
prova. 

Mas o que focar? Qual é a aposta estratégica? 

Se dedique a aumentar seu vocabulário para responder as questões que dependem do 
significado da palavra, questões no estilo direto de tradução. Fazendo isso naturalmente você 
acertar mais questões de interpretação de texto e também mais questões de gramática, 
acertando dois alvos com apenas um tiro!  

Se você souber o significado das palavras você conseguirá resolver a prova rapidamente, e 
economizar tempo. 

  

                                            

10 Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Inglesa. Instagram: 
@magah03 

https://www.instagram.com/magah03/?hl=pt-br
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MATEMÁTICA 

Prof. Allan Maux11 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Conjuntos e suas Operações 

 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar o assunto 
Conjuntos e sua operações. O percentual de incidência desse tópico, conforme 
vimo em nosso e-book, foi de 20%. 

O candidato deve ter bastante atenção, ao resolver as questões que envolvem 
intersecções entre conjuntos, visto que, por muitas vezes, o conjunto intersecção, 
por um simples descuido do aluno, é contabilizado duas vezes na resolução da 
questão.   

Lembrem:   (   )   ( )   ( )    (   ) 
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

Prof. Vinícius de Oliveira12 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos 

No assunto Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, é indispensável a leitura de toda a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos! Entretanto, com base no histórico de questões sobre 
esse tópico, podemos indicar os seguintes dispositivos como mais prováveis de serem cobrados 
em prova: 

Artigo 2 

I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer 
se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 
sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

Artigo 9 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10 

Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por 
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo 11 

I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, 

                                            

12 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 
Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos. 
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em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 
necessárias a sua defesa. 

II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, 
não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não 
será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era 
aplicável ao ato delituoso. 

Artigo 14 

I) Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar 
asilo em outros países. 

II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas. 

Artigo 26 

I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 
A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 

II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do 
homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz. 

III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti 13 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Segurança da informação 

A partir das últimas provas do CEBRASPE para a Carreira Policial pudemos visualizar alguns 
conteúdos que são recorrentes. Observe abaixo os tópicos de destaque do tema com maior 
incidência. 

Spyware 

De forma simples e direta, é um software de espionagem, isto é, sua função é coletar 
informações sobre uma ou mais atividades realizadas em um computador. Normalmente entra 
em seu computador sem o seu conhecimento ou permissão e é executado em segundo plano. O 
spyware é conhecido por capturar e transmitir informações altamente pessoais como contas 
bancárias online e senhas, ou informações de cartão de crédito. As formas como o spyware 
captura as informações subdivide sua classificação. 

Registro de toques nas teclas - Chamados de “keyloggers”, esse tipo de spyware é usado para 
coletar senhas e rastrear comunicações em que o teclado é utilizado. 

Acompanhamento das atividades - Alguns cookies de rastreamento podem, indiscutivelmente, 
ser considerados spyware, no sentido que eles acompanham seus movimentos online e relatam o 
que você visita aos publicitários, para que eles possam servir informações mais pertinentes a 
você. 

Redução da velocidade do dispositivo - Frequentemente, o único sinal que denuncia que você 
está infectado com spyware será a maneira parasita com que ele rouba potência de 
processamento e largura de banda de Internet para comunicar o que foi roubado. 

Cavalo de Tróia 

O cavalo de Tróia é um malware disfarçado de software legítimo para obter acesso aos sistemas 
dos usuários. Uma vez ativados, os cavalos de Tróia permitem que os criminosos espionem, 
roubem dados confidenciais e obtenham acesso ao sistema através de uma backdoor. Ele se 
confunde em algumas características com o spyware. Os principais tipos de cavalo de Tróia são: 

                                            

13 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Informática. 

Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti  
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Backdoor - Com um cavalo de Tróia backdoor, usuários maliciosos controlam remotamente o 
computador infectado. Os cavalos de Tróia backdoor costumam ser usados para reunir um 
conjunto de computadores e formar uma rede zumbi, que pode ser usada para fins criminosos. 

Exploit - Exploits são programas que contêm dados ou códigos que tiram proveito de uma 
vulnerabilidade do software de um aplicativo executado no computador. 

Rootkit - Os rootkits têm como objetivo ocultar certos objetos ou atividades no sistema. 
Geralmente, o principal objetivo é evitar a detecção de programas maliciosos para estender o 
período em que os programas são executados em um computador infectado. 

Trojan-Banker - Programas Trojan-Banker são criados para roubar dados de contas de sistemas 
de bancos on-line, pagamentos eletrônicos e cartões de débito e crédito. 

 

Ransomware 

O ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em 
um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) 
para restabelecer o acesso ao usuário. O pagamento do resgate geralmente é cobrado em 
bitcoins. 

O ransomware pode se propagar de diversas formas, embora as mais comuns sejam: através de 
e-mails com o código malicioso em anexo ou que induzam o usuário a seguir um link; ou 
explorando vulnerabilidades em sistemas que não tenham recebido as devidas atualizações de 
segurança. 



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

29 

QUÍMICA (APENAS CARGO DE OFICIAL) 

Prof. Diego Souza14 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: equilíbrio químico  

Assunto de maior incidência nas questões CESPE/CEBRASPE. Embora seja um assunto 
relativamente extenso, dentro dele destaco alguns pontos que são ainda mais prováveis para o 
concurso PM-AL 2021: 

Deslocamento de equilíbrio (Princípio de Le Châtelier): tópico muito frequente em provas 
CESPE/CEBRASPE. Você tem que dominá-lo e saber o sentido de deslocamento para cada 
variável perturbada (alterada), conforme resumido na tabela abaixo. 

Variável Perturbação Resultado do princípio de Le Châtelier 
Concentração de 

reagente 
Aumento Para direita (formação de mais produto(s)) 

Diminuição Para esquerda (recomposição de reagente(s)) 
Concentração de 

produto 
Aumento Para esquerda (recomposição de reagente(s)) 

Diminuição Para direita (formação de mais produto(s)) 

Temperatura 
Aumento 

Se exotérmica, para esquerda (recomposição de reagente(s)) 
Se endotérmica, para direita (formação de mais produto(s)) 

Diminuição 
Se exotérmica, para direita (formação de mais produto(s)) 

Se endotérmica, para esquerda (recomposição de reagente(s)) 

Pressão 
Aumento 

No sentido de menor volume, ou seja, menor número de mols de 
substâncias no estado gasoso 

Diminuição 
No sentido de maior volume, ou seja, maior número de mols de 

substâncias no estado gasoso 

Representação das constantes de equilíbrio: embora seja basilar em equilíbrio químico, pode ser 
cobrado em prova até mesmo isoladamente. Saber as regras de estruturação de constantes é 
muito importante para não cair em peguinhas. Lembre-se que as concentrações dos gases 
devem ser expressas em bar, e sólidos, líquidos e solventes (ex.: água em soluções aquosas) são 
omitidos. Fique atento a essa última dica, pois a banca pode tentar confundi-lo como fez 
recentemente na prova de Papiloscopista da PF, incluindo na constante água líquida, o que 
tornava o item errado. Apresento abaixo as principais constantes de equilíbrio. 

Constante... 
Exemplo de reação ou reação 

genérica 
Equação da constante 

Do produto de solubilidade (Kps) BaSO4(s)   Ba2+
(aq) + SO4

2-
(aq) 2 2

ps 4K [Ba ][SO ]
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De autoprotólise da água (Kw) H2O + H2O  H3O+ + OH- -14

wK [H ][OH ] 10    

De dissociação de ácido (Ka) HA+ H2O  H3O+ + A- 
+ -

a

[H ][A ]
K

[HA]
  

De dissociação da base (Kb) B+ H2O  BH+ + OH- 
+ -

b

[BH ][OH ]
K

[B]
  

Interpretação de constantes de equilíbrio: as constantes dizem muito e devemos saber interpretá-
las para mandar bem nas questões mais conceituais ou qualitativas. Por exemplo, um sal com 
elevada Kps (constante do produto de solubilidade) é um sal solúvel, ao passo que um com Kps 
próximo a zero será muito pouco solúvel ou praticamente insolúvel. Já as constantes ácidas e 
básicas indicam a força da espécie, elevado Ka, por exemplo, indica que o ácido é mais forte e 
elevado kb, base mais forte. 

Aproximações nos cálculos das concentrações: em muitas situações podemos fazer aproximações 
que facilitarão imensamente os cálculos, além de lhe dar maior agilidade na prova. Portanto, 
fique atento a essas possibilidades. 

Tampão: lembrar da capacidade de tampões em resistir a adição de ácidos e bases, evitando 
grandes variações de pH. Além disso, memorize e saiba aplicar a equação Henderson-
Hasselbalch, a qual pode ser apresentada das duas formas abaixo, em que A- corresponde à 
forma básica; HA, à forma ácida; e pKa = -log[H+]. 

         

-

a

[A ]
pH = pK log

[HA]
  

 

-

a

número de mols de A
pH = pK log

número de mols de HA
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