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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

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

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
QUESTÕES REVISÕES

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

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).



RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÕES REVISÕES

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

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
QUESTÕES REVISÕES

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

"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
QUESTÕES REVISÕES

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

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.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL
QUESTÕES REVISÕES

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

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
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Aplicação da lei penal. 

1.1 Princípios. 
1.2 A lei penal no tempo e no espaço.
1.3 Tempo e lugar do crime. 
1.4 Lei penal excepcional, especial e temporária.
1.5 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 



1.6 Pena cumprida no estrangeiro. 
1.7 Eficácia da sentença estrangeira. 
1.8 Contagem de prazo. 
1.9 Frações não computáveis da pena. 
1.10 Interpretação da lei penal. 
1.11 Analogia.
1.12 Irretroatividade da lei penal. 
1.13 Conflito aparente de normas penais.
2 Crimes contra a pessoa.
3 Crimes contra o patrimônio.
4 Crimes contra a administração pública.
5 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 
2 Inquérito policial. 
3 Ação penal. 
4 Prisão e liberdade provisória. 
5 Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 
6 O habeas corpus e seu processo. 
7 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal.



NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Noções de organização administrativa. 
1.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 
1.2 Administração direta e indireta. 
1.3 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
2 Ato administrativo. 
2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 
3 Agentes públicos. 
3.1 Legislação pertinente. 
3.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 
3.2 Disposições doutrinárias. 
3.2.1 Conceito. 
3.2.2 Espécies. 
3.2.3 Cargo, emprego e função pública. 
4 Poderes administrativos. 
4.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 
4.2 Uso e abuso do poder. 
5 Licitação. 
5.1 Princípios. 
5.2 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 
5.3 Modalidades. 



5.4 Tipos. 
5.5 Procedimento. 
6 Controle da administração pública. 
6.1 Controle exercido pela administração pública. 
6.2 Controle judicial. 
6.3 Controle legislativo. 
7 Responsabilidade civil do Estado. 
7.1 Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. 
7.1.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado.
7.1.2 Responsabilidade por omissão do Estado. 
7.2 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 
7.3 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 
8 Regime jurídico-administrativo. 
8.1 Conceito. 
8.2 Princípios expressos e implícitos da administração pública.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Constituição. 
1.1 Conceito, classificações, princípios fundamentais.
2 Direitos e garantias fundamentais. 
2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, 
direitos políticos, partidos políticos. 



3 Organização político-administrativa. 
3.1 União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 
4 Administração pública. 
4.1 Disposições gerais, servidores públicos. 
5 Poder Legislativo. 
5.1 Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, deputados e 
senadores.
6 Poder Executivo. 
6.1 Atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. 
7 Poder Judiciário. 
7.1 Disposições gerais. 
7.2 Órgãos do poder judiciário. 
7.2.1 Competências. 
7.3 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
7.3.1 Composição e competências. 
8 Funções essenciais à justiça. 
8.1 Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública.

NOÇÕES DE QUÍMICA
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Soluções; densidade; concentração das soluções; diluição de soluções; volumetria.
2 Noções de Física: estado físico da matéria, sólido, líquido, gasoso. 
3 Noções de anatomia e fisiologia humanas. 



4 Biossegurança: prevenção de acidentes e cuidados de ordem pessoal e geral; perigos 
no ambiente de trabalho: cuidados gerais, substâncias tóxicas, emitentes de vapores 
venenosos, explosivos e combustíveis, manuseio de matéria contaminada.

NOÇÕES DE FOTOGRAFIA
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Diafragma, obturador, resolução em megapixel

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Arquivística: princípios e conceitos. 
2 Gestão da informação e de documentos.
2.1 Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de 
documentos. 
2.2 Classificação de documentos de arquivo. 
2.3 Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. 
2.4 Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 
3 Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. 
4 Preservação e conservação de documentos de arquivo. 
5 Tipologias documentais e suportes físicos: microfilmagem; automação; preservação, 
conservação e restauração de documentos



LEGISLAÇÃO ESPECIAL
QUESTÕES REVISÕES

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

1 Carteira de identidade (Lei nº 7.116/1983, Decreto nº 10.977/2022, Lei nº 5.553/1968); 
registro de identidade civil (Lei nº 9.454/1997). 
2 Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992 e Lei nº 14.230/2021). 
3 Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999). 
4 Lei nº 7.116/1983 (expedição e validade nacional das carteiras de identidade). 
5 Características morfológicas de identificação: gênero, raça, idade, estatura, 
malformações, sinais profissionais, sinais individuais, tatuagens.




