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ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

Olá, estudante! 

O Aprova Concursos preparou um material exclusivo para você organizar as revisões ao longo da sua preparação para concursos públicos. 
As revisões são fundamentais para retenção do conhecimento. Como são muitos assuntos para ser estudado, é preciso organização quanto ao que 
já foi revisado por você e o que ainda precisa ser revisto. A tabela que preparamos pode ser usada para garantir o controle das revisões.

Vamos explicar como ela funciona.

REVISÕES 

• Quando ocorrerão as revisões?

• A primeira revisão ocorrerá até 24 horas depois do dia que a aula foi assistida. 

• A segunda, 7 dias após a visualização da videoaula. 

• A terceira, 30 dias após.

PRIMEIRA REVISÃO 1 24 HORAS

SEGUNDA REVISÃO 2 7 DIAS

TERCEIRA REVISÃO 3 30 DIAS



Aqui colocamos um exemplo de como a tabela fica quando preenchida com as datas em que as revisões foram feitas.  Se a videoaula foi 
assistida em 06/08, as revisões ficariam da seguinte forma: 

Depois de realizar a revisão, marque um “X” no quadro. 

Logo após a visualização da videoaula, para evitar esquecimento, anote as datas das revisões na tabela.

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09



QUESTÕES 

FIXAÇÃO DE CONHECIMENTO

• É importante a resolução de questões logo após a visualização da aula.  

NÚMERO DE QUESTÕES

• Resolva, no mínimo, 10 questões para cada assunto.  

QUESTÕES DA BANCA QUE ORGANIZA O CONCURSOS

• Cada banca tem características próprias. Utilize o site de questões do 
Aprova (https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso) para 
filtrar questões da instituição que organiza o seu concurso. Caso não 

exista um edital em aberto no momento dos seus estudos, utilize como 
referência a banca que realizou o último concurso. Por exemplo, verifique 
o formato das questões (múltipla escolha ou julgamento entre Certo ou 

Errado). Essa informação consta no último edital).

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/


ANOTE O PERCENTUAL DE ACERTO NA TABELA 

• Assim que realizar as questões, anote o percentual de acerto na tabela. 
Sempre há itens que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. O 

baixo percentual apontará quais são esses assuntos. Veja o exemplo:

QUESTÕES

TOTAL ACERTEI %

20 14 70%



LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos 
e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de 
formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos.
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 
verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão 
textual.
Ortografia.
Acentuação gráfica.
Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação.
Estilística: figuras de linguagem.
Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: 
norma padrão.



RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados.
Conjuntos e suas operações, diagramas.
Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem.
Proporcionalidade direta e inversa.
Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 
fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das 
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: 
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, reconhecimento de 
padrões, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas.
Problemas de lógica e raciocínio.
Problemas de contagem e noções de probabilidade.
Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, 
perímetro e área.
Noções de estatística: média, moda, mediana e desvio padrão.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados.
Impressoras, teclado, mouse, disco rígido, pendrives, scanner plotter, discos ópticos.
Noções do ambiente Windows.
MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
LibreOffice (Writer, Calc, Impress, eM Client).
Conceitos relacionados à Internet; correio eletrônico.
Noções de sistemas operacionais.
Ícones, atalhos de teclado, pastas, tipos de arquivos; localização, criação, cópia e 
remoção de arquivos; cópias de arquivos para outros dispositivos; ajuda do Windows, 
lixeira, remoção e recuperação de arquivos e de pastas; cópias de segurança/backup, 
uso dos recursos.

DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Conceito, fontes e princípios.
Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; 
natureza, fins e princípios.
Organização administrativa: centralização e descentralização, concentração e 
desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta.



DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, 
emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, remoção, 
redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade 
civil, criminal e administrativa.
Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; 
poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder.
Ato administrativo: conceito; requisitos, perfeição, validade, eficácia, atributos.
Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e 
requisitos; delegação, concessão, permissão, autorização.
Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle 
judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado.
Lei nº 8.429/1992 (dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos 
de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da 
administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências).



DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Natureza, conceito e objeto.
Constituição: conceito, objetos e elementos, normas constitucionais.
Poder Constituinte: fundamentos; reforma e revisão constitucionais; limitação do poder 
de revisão; emendas à Constituição.
Controle de constitucionalidade: conceito; inconstitucionalidades por ação e por 
omissão.
Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos 
sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias 
constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos.
Poder Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de independência.
Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo; 
atribuições e responsabilidades do Presidente da República.
Poder Judiciário: disposições gerais; o Supremo Tribunal Federal; o Superior Tribunal 
de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos Estados 
e do DF; garantias da magistratura; funções essenciais à Justiça.
Ministério Público.
Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da 
segurança pública.
Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura 
e desporto; ciência e tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, criança, 
adolescente e idoso.



DIREITO CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Das pessoas físicas ou naturais: início e extinção.
Personalidade jurídica.
Capacidade civil.
Emancipação.
Dos direitos da personalidade.
Das pessoas jurídicas: do domicílio.
Dos bens.
Fatos e atos jurídicos.
Teoria geral dos negócios jurídicos.
Prescrição e decadência.
Dos atos ilícitos.
Do abuso do direito.
Do direito das obrigações. Das modalidades das obrigações. Da transmissão das 
obrigações.
Da extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações.
Dos contratos. Teoria geral dos contratos. Noção de contrato. Elementos dos contratos. 
Princípios contratuais.
Contratos em Espécie.  Compra e Venda. Locação. Doação. Mandato. Transporte.
Da responsabilidade civil. Pressupostos. Conduta. Nexo causal.
Dano. Dano material. Dano moral: espécies.



DIREITO CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade objetiva. Cláusula geral de 
responsabilidade civil objetiva.
Do direito das coisas.
Da posse. Posse e detenção. Classificação da posse. Composse. Aquisição, sucessão e 
perda da posse.
Aquisição e perda da propriedade.
Dos direitos de vizinhança; do condomínio.
Do direito real de servidão.
Do usufruto. Do uso.
Da habitação.
Do direito de família.
Do casamento. Das relações de parentesco. Do regime de bens entre os cônjuges.
Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores.
Dos alimentos.
Do bem de família.
Da união estável.
Das relações homoafetivas e seus efeitos jurídicos.
Da tutela e da curatela.
Do direito das sucessões. Da sucessão em geral. Sucessão legítima. Sucessão 
testamentária.
Do inventário e da partilha.



DIREITO CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção, medidas de proteção, 
perda e suspensão do poder familiar, destituição de tutela, colocação em família 
substituta.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
Das normas fundamentais do processo civil e da aplicação das normas processuais.
Princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo civil.
Jurisdição. Dos limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação internacional.
Competência. Critérios de fixação e de modificação. Conexão. Continência. Prevenção.
Dos sujeitos do processo.
Das partes e dos procuradores. Da capacidade processual. Deveres das partes e dos 
procuradores.
Responsabilidade por dano processual.
Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas.
Da gratuidade de justiça.
Sucessão das partes e dos procuradores.



DIREITO PROCESSUAL CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Ação. Conceito e natureza. Condições para o exercício da ação. Elementos da ação. 
Cumulação da ação.
Processo. Conceito e natureza. Espécies. Pressupostos processuais.
Do juiz e dos auxiliares da Justiça. Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do 
Juiz.
Dos impedimentos e da suspeição.
Do Ministério Público.
Da Advocacia Pública.
Da Defensoria Pública.
Atos processuais. Forma, tempo e lugar.
Dos pronunciamentos do órgão jurisdicional.
Regime de invalidades processuais. Prazos processuais. Preclusões.
Comunicação dos atos processuais.
Atos processuais eletrônicos.
Da citação e das intimações. Modalidades e efeitos.
Partes e terceiros no processo civil. Conceitos.
Litisconsórcio.
Modalidades de intervenção de terceiros.
Tutela Provisória de Urgência e de Evidência.
Da formação, da suspensão e da extinção do processo.



DIREITO PROCESSUAL CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Procedimento comum.
Petição inicial.
Da improcedência liminar do pedido.
Audiência de conciliação ou de mediação.
Resposta do réu.
Contestação e reconvenção.
Revelia.
Providências preliminares e do saneamento.
Julgamento conforme o estado do processo.
Da audiência de Instrução e Julgamento.
Provas, disposições gerais. Ônus da prova. Provas em espécie e sua produção.
Sentença. Elementos, conteúdo e efeitos. Vícios das sentenças.
Coisa julgada. Limites subjetivos e objetivos.
Remessa necessária.
Recursos. Juízo de admissibilidade. Efeitos. Teoria geral dos recursos.
Apelação.
Agravo de Instrumento e Agravo Interno.
Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça.
Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Precedentes judiciais. Súmulas 
Vinculantes.



DIREITO PROCESSUAL CIVIL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Do Incidente de Assunção de Competência.
Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Da Reclamação.
Ação rescisória e outras demandas autônomas de impugnação. Execução. 
Competência.
Responsabilidade patrimonial.
Título executivo: espécies e requisitos.
Liquidação.
Cumprimento de sentença para pagamento de quantia, para execução de obrigação 
de fazer, não fazer e dar coisa certa e incerta.
Execução por quantia certa contra devedor solvente.
Cumprimento provisório e definitivo da sentença.
Defesa do executado no cumprimento de sentença e na execução de título 
extrajudicial.



DIREITO PENAL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

disposições penais da Constituição da República Federativa do Brasil.
Conceito, fontes e princípios do Direito Penal.
Teoria da norma penal.
Lei penal: fontes, características, interpretação, integração, vigência e aplicação.
A lei penal no tempo e no espaço.
Imunidade.
Conflito aparente de normas.
Teoria do crime: classificação das Infrações Penais.
Conceito de crime.
Fato típico.
Bem jurídico.
Conduta.
Resultado.
Relação de causalidade.
Imputação Objetiva.
Teoria do tipo.
Crime Doloso.
Crime Culposo.
Crime Preterdoloso.
Iter criminis.



DIREITO PENAL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Consumação e Tentativa.
Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior.
Crime impossível.
Ilicitude e suas causas excludentes.
Culpabilidade, elementos e causas excludentes.
Erro: erro de tipo e erro de proibição.
Erro na execução e resultado diverso do pretendido.
Concurso de pessoas.
Penas, espécies de pena e medida de segurança.
Aplicação da pena.
Concurso de crimes.
Efeitos da condenação.
Reabilitação.
Ação penal.
Causas extintivas da punibilidade.
Prescrição: termos iniciais, causas suspensivas ou impeditivas e interruptivas.
Crimes em espécie: Crimes Contra a Pessoa; Crimes contra o Patrimônio;
Crimes Contra a Propriedade Imaterial; Crimes contra a Dignidade Sexual;
Crimes contra a Incolumidade Pública; Crimes Contra a Família;
Crimes Contra a Paz Pública; Crimes contra a Fé Pública;



DIREITO PENAL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Crimes contra a Administração Pública; Crimes contra a Administração da Justiça.
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei nº 11.343/06).
Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90).
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).
Entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos institutos de Direito Penal.

 DIREITO PROCESSUAL PENAL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Processual Penal.
Princípios aplicáveis ao Direito Processual Penal.
Sistemas Processuais Penais.
Aplicação da lei processual penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas.
Disposições preliminares do Código de Processo Penal.
Aplicação e interpretação da lei processual.
Inquérito policial.
A ação penal. Ação penal pública, ação penal privada, ação penal privada subsidiária 
da pública.
Características e disposições aplicáveis às diferentes espécies de ação penal.
Competência.
Conexão e continência.



 DIREITO PROCESSUAL PENAL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Questões e processos incidentes.
Questões prejudiciais.
Exceções.
Medidas Assecuratórias.
Incidente de Falsidade.
Incidente de Sanidade Mental do Acusado.
Teoria Geral e Admissibilidade da Prova. Meios de prova. Provas em espécie. Cautelares 
reais e pessoais.
Sujeitos do processo: do Juiz, do Ministério Público, do Acusado, do Defensor, dos 
Assistentes e Auxiliares da Justiça.
Prisão: prisão em flagrante; prisão preventiva; prisão temporária.
Liberdade.
Medidas cautelares pessoais diversas da prisão: fiança; prisão domiciliar; audiência de 
custódia.
Fatos e atos processuais: citação, notificação e intimação.
Da sentença.
Teoria Geral do Procedimento.
Procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo.
Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.
Teoria Geral dos Recursos: princípios básicos.
Recursos em espécie.



 DIREITO PROCESSUAL PENAL
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Habeas Corpus.
Mandado de segurança em matéria criminal.
Revisão Criminal.
Nulidades.
Execução Penal.
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos institutos de Direito Processual 
Penal.

 DIREITO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Competência Tributária.
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar.
Imunidades.
Princípios Constitucionais Tributários.
Conceito e Classificação dos Tributos.
Tributos de Competência da União.
Tributos de Competência dos Estados.
Tributos de Competência dos Municípios.
Simples Nacional.



 DIREITO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Legislação Tributária.
Constituição.
Emendas à Constituição.
Leis Complementares.
Leis Ordinárias.
Leis Delegadas.
Medidas Provisórias.
Tratados Internacionais.
Decretos.
Resoluções.
Decretos Legislativos Convênios Normas Complementares.
Código Tributário Nacional – CTN.
Vigência da Legislação Tributária.
Aplicação da Legislação Tributária.
Interpretação e Integração da Legislação Tributária.
Obrigação Tributária Principal e Acessória.
Fato Gerador da Obrigação Tributária.
Sujeição Ativa e Passiva.
Solidariedade.
Capacidade Tributária.



 DIREITO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Domicílio Tributário.
Responsabilidade Tributária.
Conceito.
Responsabilidade dos Sucessores.
Responsabilidade de Terceiros.
Responsabilidade por Infrações.
Crédito Tributário.
Conceito.
Constituição do Crédito Tributário.
Lançamento.
Modalidades de Lançamento.
Hipóteses de alteração do lançamento.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
Modalidades.
Extinção do Crédito Tributário.
Modalidades.
Pagamento Indevido.
Exclusão do Crédito Tributário.
Modalidades.
Garantias e Privilégios do Crédito Tributário.



 DIREITO TRIBUTÁRIO
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Administração Tributária.
Fiscalização.
Dívida Ativa.
Certidões Negativas.

 DIREITOS HUMANOS
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Teoria geral dos Direitos Humanos.
Conceito, terminologia, estrutura normativa, fundamentação.
Afirmação histórica dos Direitos Humanos.
Direitos Humanos e responsabilidade do Estado.
Direitos Humanos na Constituição da República Federativa do Brasil.
Política Nacional de Direitos Humanos.
A CRFB/88 e os tratados internacionais de Direitos Humanos.
Violências de Gênero.
Violência doméstica.
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/16).
Racismo.
Racismo Institucional.



 DIREITOS HUMANOS
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e outras formas 
correlatas de intolerância.
Estatuto da Igualdade Racial.
Lei 7716/1989.
Leis nº 10.639/03 e 12.288/10.
Pessoas com Deficiência.
Convenção Internacional de Pessoas com deficiência.
Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Lei nº 13.146/15.
Direito das Pessoas Moradoras de Favelas.
Direito das Vítimas de Violência de Estado.
Jurisprudência do Sistema Interamericano.
Caso Favela Nova Brasília vs.
Brasil.
ADPF 635.
Diversidade Sexual.
Direito das Pessoas LGBT.
STF ADI nº 4275.
STF: homofobia, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero e o crime 
de racismo.



 DIREITOS HUMANOS
QUESTÕES REVISÕES

ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

ADO 26 e MI 4733.
Tortura.
As Garantias Judiciais e os Direitos Pré-processuais.
Direito a não ser torturado.
Protocolo de Istambul.
População em Situação de Rua.
Conceito e Princípios das Políticas Públicas.




