
Soldado PM - PM Sergipe  

 
 

 
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SERGIPE 

 

SOLDADO PM 
 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão e interpretação de textos. ................................................................................................................................................................................... 1 

Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica.  ......................................................................................................................................................... 9 

Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 

vozes verbais.  ...................................................................................................................................................................................................................................... 20 

Regras gerais de concordância nominal e verbal.  ............................................................................................................................................................. 38 

Regras gerais de regência nominal e verbal.  ........................................................................................................................................................................ 40 

Emprego do acento indicativo da crase.  ................................................................................................................................................................................. 17 

Colocação dos pronomes átonos.  ............................................................................................................................................................................................... 40 

Funções sintáticas.  ............................................................................................................................................................................................................................ 36 

Sinônimos, antônimos,homônimos e parônimos.  .............................................................................................................................................................. 18 

Emprego dos sinais de pontuação.  ............................................................................................................................................................................................ 16 

 
MATEMÁTICA:  
Conjuntos: conceito, igualdade, classificação, pertinência, inclusão, operações de união, interseção e diferença; Sistema de 

Numeração Decimal e outras bases de numeração; Operações com números naturais; problemas com as quatro operações; 

expressões numéricas; divisibilidade; múltiplos e divisores; números primos; fatoração; MDC e MMC e aplicações; Números 

Racionais: forma fracionária e forma decimal, operações e problemas;  ................................................................................................................... 1 

Medidas: unidades de medida (comprimento, massa, capacidade, superfície e volume);  ............................................................................ 29 

Grandezas Proporcionais: razão, proporção, regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples;  ................................. 32 

Equações do Primeiro e do Segundo Grau;  ........................................................................................................................................................................... 39 

Noções de Geometria Plana:Triângulos,quadriláteros,polígonos,semelhança, teorema de Pitágoras,áreas e volumes. ................. 84  

Funções: tabelas, gráficos, estatísticas. Grau, quadrática, exponencial e logaritmos.  ...................................................................................... 50 

Matrizes. Determinantes. Sistema Linear.  .......................................................................................................................................................................... 100 

Probabilidade e Estatística.  .......................................................................................................................................................................................................... 79 

 

INFORMÁTICA BÁSICA:  
Conceitos, utilização e configuração de hardware e software em ambiente de microinformática. Sistema Operacional Win-
dows (XP/7/8). Conceitos, utilização e configuração de hardware e software em ambiente de microinformática. Uso dos re-

cursos, ambiente de trabalho, arquivo, pastas, manipulação de arquivos, formatação, localização de arquivos, lixeira, área de 

transferência e backup. ...................................................................................................................................................................................................................... 1 

Microsoft Office 2003/2007/2010  ........................................................................................................................................................................................... 14 

(Word, Excel e Power Point): Conceitos, organização, utilização, configuração e uso dos recursos: gerenciamento de arquivos, 

pastas, diretórios, planilhas, tabelas, gráficos, fórmulas, funções, suplementos, programas e impressão. ........................................... 32 

Protocolos, serviços, tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet e ao correio eletrônico. Conceitos dos prin-

cipais navegadores da Internet. Conceito de software livre. Conceitos de segurança da informação aplicados a TIC. Cópia de 

segurança (backup): Conceitos. Conceitos de ambiente de Redes de Computadores.  .................................................................................... 87 

 
ATUALIDADES:  
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, ener-

gia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações 

históricas. Atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Brasil e ao 
Mundo e Noções de cidadania.  ...................................................................................................................................................................................... Pp 1 a 30 

 
 



Soldado PM - PM Sergipe  

 
CONHECIMENTOS GERAIS DO ESTADO DE SERGIPE:  
Formação territorial de Sergipe. Formação e desmembramento de municípios sergipanos. Localização dos  municípios de 

Sergipe.  Aspectos climáticos de Sergipe.  Principais relevos e ecossistemas de Sergipe.  Bacias hidrográficas de Sergipe. A 

economia de Sergipe no período Colonial e Imperial. Governadores e Prefeitos do período republicano.  O Patrimônio Históri-

co do Estado de Sergipe. Principais atividades econômicas de Sergipe.   Aspectos populacionais de Sergipe.  ........................... PP 26 

 
NOÇÕES DE DIREITO:  
Direitos Humanos: histórico dos Direitos Humanos.  .......................................................................................................................................................... 1 

Direitos Fundamentais, Direitos Sociais e Direitos Difusos, Direito Civis e Políticos.  ........................................................................................ 5 

Violação dos Direitos Humanos.  ................................................................................................................................................................................................. 18 

Segurança Pública e Cidadania.  .................................................................................................................................................................................................. 18 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas Emendas. Título I – Dos Princípios Fundamentais. Título II – Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais.  ............................................................................................................................................................................................................... 18 

Emenda Constitucional n° 45/2004.  ........................................................................................................................................................................................ 23 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (ONU).   ................................................................................................................................ 27 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). ............................................................................................... 29 

Decreto nº 4.229, de 13 de maio de 2002 – Dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH.  ............................... 35 

Direito Constitucional: Formação Constitucional do Brasil. A Constituição de 1988: Origem e Objetivos fundamentais. Estrutu-

ra e Organização do Estado Brasileiro. Direito Constitucional Estadual e Municipal.  ..................................................................................... 62 

Organização dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Funções essenciais à justiça.  ....................................................................... 74 

O arT. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:A missão constitucional das Polícias Militares ............. . 90 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


