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Plano de Estudos  

Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso PLANO DE ESTUDOS, ou chamado edital verticalizado por alguns. Preferimos o termo “PLANO” 
justamente por ser uma estratégia de estudo. Como assim? Pois é! No nosso plano de estudos, você consegue ter o controle de datas de estudo 
de cada disciplina, assim como o tempo gasto em cada área do edital. Com isso, é possível você gerenciar quais tópicos você tem mais 
dificuldade, e consequentemente coaduna-los ao cronograma de estudos, no dia de revisão. Fora tudo isso, é possível que você mapeie 
assuntos em que caem mais nas provas, a partir da resolução de questões. Assim, ao se fazer marcações em tópicos específicos, você pode 
sempre revisar o assunto, já com o edital aberto.  

Como muitos concursados afirmam, hoje os concursos públicos, independentemente da área, estão em um nível altamente profissionalizado, 
exigindo do candidato atualização de conteúdo, horas massivas de estudo e estratégias para aprender melhor o que cai e o que não cai. Por 
isso montados para você esse plano de estudo, com a expectativa que de fato te ajude a conquistar o tão sonhado cargo público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa 
Estratégia 

Estudar a partir de quatro pilares 

"Tetraedro do concurseiro" 

Base 

Toda aprovação é baseada em resolução 
de exercícios! Essa é a base 

 

Aula 

Online ou presencial, para 
quem realmente precisa 

Estudo Dirigido 

Conjunto de materiais, 
resumos e esquemas  

Simulado 

Treina o tempo de prova com 
ou sem redação 

Com esse roteiro, o sucesso em concursos públicos é 
garantido, mas claro, com o seu esforço! 
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Preenchimento do Material 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preencha com o dia 
que você estudou 

 

Divida este tópico em quantas horas 
você estudou em se tratando de 

conteúdo e exercícios 

 

Este será o tópico de estudo do dia 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

DATA O QUE ESTUDAR? HORAS DEDICADAS 

 

Níveis de Análise da Língua Portuguesa, Compreensão e Interpretação de texto; 

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais; 

Emprego da ortografia oficial (vocabulário, letras, elementos de coesão e coerência etc). 

 

 Morfologia: artigo, adjetivo, advérbio, preposição e substantivo.  

 Morfologia: verbos e vozes verbais.  

 Morfologia: pronome e colocação pronominal.  

 Sintaxe da Oração: termos essenciais da oração, termo integrantes e acessórios.  

 Sintaxe do Período: conjunções, oração coordenada e subordinada.  

 Sintaxe do Período: orações reduzidas, papel sintático de pronomes, do “que” e do “se”.  

 Concordância Verbal e Nominal.  

 Regência Verbal e Nominal.  

 Pontuação (ênfase em vírgula) e Acentuação (ênfase em crase).  

 Figuras de Linguagem.  
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INFORMÁTICA 

DATA O QUE ESTUDAR? HORAS DEDICADAS 

 Hardware e Software  

 Windows 10 (operações básicas)  

 Linux (operações básicas)  

 Navegadores, Ferramentas de Busca e Cloud Computing.  

 Internet, Redes e Protocolos, Correio Eletrônico e Clientes de E-mail.  

 Libreoffice I - Writer  

 LibreOffice II - Calc  
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RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 

DATA O QUE ESTUDAR? HORAS DEDICADAS 

 

Números inteiros, racionais e reais; 

Problemas de contagem; 

Sistema legal de medidas. 

 

 

Razões e proporções; 

Divisão proporcional; 

Regra de três simples e composta; 

Porcentagens. 

 

 Equações e inequações de 1º e 2º grau.  

 Noções de probabilidade e estatística.  

 Operações com conjuntos.  

 Noções básicas de teoria dos conjuntos.  

 Métrica e Geometria (área, volume e capacidades)  
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HISTÓRIA 

DATA O QUE ESTUDAR? HORAS DEDICADAS 

 Brasil Colônia (1530 a 1822)  

 Brasil Império (1822 a 1891)  

 Brasil República I (1891 a 1945)  

 Brasil República II (1945 a 2020)  
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GEOGRAFIA 

DATA O QUE ESTUDAR? HORAS DEDICADAS 

 População e estruturação socioespacial em múltiplas escalas (Paraná, Brasil, Mundo)  

 Estrutura produtiva, economia e regionalização do espaço em múltiplas escalas (Paraná, Brasil, Mundo).  

 Formação, estrutura e organização política do Brasil e do mundo contemporâneo.  

 A representação do espaço terrestre.  
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ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DATA  O QUE ESTUDAR? HORAS DEDICADAS 

 

PARTE 
GERAL 

Título I – Das Disposições Preliminares.  

 
Título II – Dos Direitos Fundamentais: Capítulos I (Do Direito à Vida e à Saúde), II (Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à 
Dignidade), III (Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária), IV (Do Direito à Educação, à Cultura, ao  Esporte e ao Lazer) 
e V (Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 

 

 
Título III – Da Prevenção: Capítulo II, Seção I (Da informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos), Seção II (Dos 
Produtos e Serviços) e Seção III (Da Autorização para Viajar). 

 

 

PARTE 
ESPECIAL 

Título III – Da Prática de Ato Infracional: Capítulos I (Disposições Gerais), II (Dos Direitos Individuais) e III (Das garantias 
processuais) e IV (Das Medidas Socioeducativas).  

 Título IV – Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável.  

 Título V – Do Conselho Tutelar: Capítulos I (Disposições Gerais) e II (Das Atribuições do Conselho).  

 

 


