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CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 
3 Domínio da ortografia oficial. 
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. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 

5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de 
palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 
Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego 
dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal 
e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes 
átonos. 

6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 
Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura 
de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros 
e níveis de formalidade.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 
2 Edição de textos, planilhas e apresentações (pacotes Microsoft Office e LibreOffice). 
3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio 
eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa 
na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7 Computação na nuvem 
(cloud computing). 

4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas 
e programas.

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.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na 
nuvem (cloud storage). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO

1 Estruturas lógicas.
2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.
3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 

Tabelas-verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos.
4 Lógica de primeira ordem.
5 Princípios de contagem e probabilidade.
6 Operações com conjuntos.
7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 

ATUALIDADES

1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como, política, economia, 
educação, saúde, energia, relações internacionais, agronegócio, saneamento, 
meio ambiente, desenvolvimento sustentável, aspectos socioeconômicos, 
educação ambiental e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

CRIMINALÍSTICA

1 Noções de criminalística: conceito e objetivos.
2 Doutrina criminalística: postulados e princípios.
3 Áreas de atuação da criminalística.
4 Prova: conceito e objeto da prova. 4.1 Tipos de prova: prova confessional, prova 

testemunhal, prova documental e prova pericial. 4.2 Formas da prova: forma 
direta e indireta.

5 Perícia: definição, requisição e prazos.
6 Corpo de delito.
7 Exame de corpo de delito e outras perícias previstas no Código de Processo Penal. 
8 Vestígios de interesse forense e suas classificações. 
9 Peritos. 
10 Documentos criminalísticos. 
11 Cadeia de custódia de vestígios. 
12 Locais de crime: definição e classificação. 
13 Isolamento e preservação de locais de crime. 
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NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

1 Conceito, importância e divisões da medicina legal.
2 Documentos médico-legais: conteúdo e importância.
3 Conceitos de identidade, de identificação e de reconhecimento. 3.1 Principais 

métodos de identificação.
4 Perícia médico-legal: perícias médico-legais, perícia, peritos.
5 Traumatologia forense. 5.1 Energia de ordem física. 5.2 Energia de ordem mecânica. 

5.3 Energia de ordem físico-química.
6 Tanatologia forense: causas jurídicas da morte, diagnóstico de realidade da 

morte. 6.1 Morte natural e morte violenta. 6.2 Fenômenos cadavéricos. 6.3 
Cronotanatognose, comoriência e premoriência. 6.4 Destinos do cadáver. 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

1 Princípios.
2 Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal no tempo e no espaço. 2.2 Tempo e lugar 

do crime. 2.3 Lei penal excepcional, especial e temporária. 2.4 Territorialidade e 
extraterritorialidade da lei penal. 2.5 Pena cumprida no estrangeiro. 2.6 Eficácia 
da sentença estrangeira. 2.7 Contagem de prazo. 2.8 Frações não computáveis 
da pena. 2.9 Interpretação da lei penal. 2.10 Analogia. 2.11 Irretroatividade da lei 
penal. 2.12 Conflito aparente de normas penais.

3 O fato típico e seus elementos. 3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Pena da 
tentativa. 3.3 Concurso de crimes. 3.4 Ilicitude e causas de exclusão. 3.5 Excesso 
punível. 3.6 Culpabilidade. 3.6.1 Elementos e causas de exclusão.

4 Imputabilidade penal.
5 Concurso de pessoas.
6 Crimes contra a pessoa.
7 Crimes contra o patrimônio. 
8 Crimes contra a fé pública. 
9 Crimes contra a administração pública. 
10 Lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). 
11 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.
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NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal.
2 Inquérito policial.
3 Ação penal.
4 Competência.
5 Prova. 5.1 Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996).
6 Juiz, ministério público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, atos 

de terceiros.
7 Prisão e liberdade provisória. 
8 Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 
9 Habeas corpus e seu processo. 
10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1 Estado, governo e administração pública. 1.1 Conceitos, elementos, poderes, 
natureza, fins e princípios.

2 Direito administrativo. 2.1 Conceito, fontes e princípios.
3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 3.2 

Invalidação, anulação e revogação. 3.3 Prescrição.
4 Agentes administrativos. 4.1 Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos e 

deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos. 4.3 Processo administrativo. 
4.3.1 Conceito, princípios, fases e modalidades.

5 Poderes da administração. 5.1 Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, 
regulamentar e de polícia.

6 Princípios básicos da administração. 6.1 Responsabilidade civil da administração. 
6.1.1 Evolução doutrinária e reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e uso 
e abuso de poder.

7 Serviços públicos. 7.1 Conceito, classificação, regulamentação, formas e 
competência de prestação. 

8 Organização administrativa. 8.1 Administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada. 8.2 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

9 Controle e responsabilização da administração. 9.1 Controle administrativo. 9.2 
Controle judicial. 9.3 Controle legislativo. 9.4 Responsabilidade civil do Estado. 

10 Licitações e contratos administrativos. 10.1 Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021. 
11 Lei nº 9.784/1999 (regula o processo administrativo no âmbito da administração 

pública). 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais.
2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas de eficácia plena, contida 

e limitada. 2.2 Normas programáticas.
3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, 

direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos.
4 Organização político-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, União, 

estados, Distrito Federal, municípios e territórios.
5 Poder Executivo. 5.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República.
6 Poder Legislativo. 6.1 Estrutura. 6.2 Funcionamento e atribuições. 6.3 Processo 

legislativo. 6.4 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 6.5 Comissões 
parlamentares de inquérito.

7 Poder Judiciário. 7.1 Disposições gerais. 7.2 Órgãos do Poder Judiciário. 7.2.1 
Organização e competências, Conselho Nacional de Justiça. 7.2.1.1 Composição 
e competências. 

8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério Público, Advocacia Pública. 8.2 
Defensoria Pública




