Polícia Civil do Estado
do Espírito Santo - PC-ES
Todos os Cargos de Nível Superior –
Exceto Escrivão de Polícia e Investigador
(Comum a Todos)
Língua Portuguesa
1 Compreensão e interpretação de texto. ........................................................................................................................1
2 Tipologia e gêneros textuais. .........................................................................................................................................6
3 Figuras de linguagem. ................................................................................................................................................... 24
4 Significação de palavras e expressões. 5 Relações de sinonímia e de antonímia. ............................................. 28
6 Ortografia. ...................................................................................................................................................................... 34
7 Acentuação gráfica. ....................................................................................................................................................... 41
8 Uso da crase. .................................................................................................................................................................. 45
9 Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 10 Locuções verbais
(perífrases verbais). ......................................................................................................................................................... 45
11 Funções do “que” e do “se”. ........................................................................................................................................ 68
12 Elementos de comunicação e funções da linguagem. ........................................................................................... 70
13 Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego de elementos de referenciação, substituição e
repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual; emprego de tempos e modos verbais.
.............................................................................................................................................................................................. 76
14 Domínio dos mecanismos de coerência textual. ................................................................................................... 78
15 Reescrita de frases e parágrafos do texto: significação das palavras; substituição de palavras ou de trechos
de texto; reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto; reescrita de textos de diferentes
gêneros e níveis de formalidade. ................................................................................................................................... 80
16 Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas na oração e entre orações, períodos ou parágrafos
(período simples e período composto por coordenação e subordinação). ............................................................ 85
17 Concordância verbal e nominal. ............................................................................................................................... 97
18 Regência verbal e nominal. ......................................................................................................................................100
19 Colocação pronominal. .............................................................................................................................................105
20 Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. .................................................................................106
21 Função textual dos vocábulos. ................................................................................................................................107
22 Variação linguística. .................................................................................................................................................107

Estatuto da PC-ES
Estatuto da Polícia Civil do Espírito Santo: Lei Complementar Nº 3.400/81 e atualizações. .................................1

Noções Direito Administrativo
1 Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; 2 natureza, fins e
princípios; .............................................................................................................................................................................1
3 Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios; ...............................................................................................7
4 Organização administrativa da União; 5 administração direta e indireta; ......................................................... 12
6 Agentes públicos: espécies e classificação; 7 poderes, deveres e prerrogativas; 8 cargo, emprego e função
públicos; 9 regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; 10 direitos e
vantagens; 11 regime disciplinar; 12 responsabilidade civil, criminal e administrativa; ................................... 21

13 Poderes administrativos: poder hierárquico; 14 poder disciplinar; 15 poder regulamentar; 16 poder de
polícia; 17 uso e abuso do poder; .................................................................................................................................. 33
18 Ato administrativo: validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies
e exteriorização; 19 vinculação e discricionariedade; ............................................................................................... 39
20 Serviços Públicos; 21 conceito, classificação, regulamentação e controle; 22 forma, meios e requisitos; 23
delegação, concessão, permissão, autorização; .......................................................................................................... 47
24 Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; 25 controle judicial; 26 controle
legislativo; .......................................................................................................................................................................... 56
27 responsabilidade civil do Estado .............................................................................................................................. 62

Noções de Direito Processual Penal
1 Inquérito policial; 2 notícias criminais; .......................................................................................................................1
3 Ação penal; 4 espécies; ....................................................................................................................................................8
5 Jurisdição; 6 competência; .......................................................................................................................................... 14
7 Prova (artigos 158 a 184 do CPP); ............................................................................................................................. 21
8 Prisão em flagrante. 9 Prisão preventiva; 10 Prisão temporária (Lei nº 7.960/89); ........................................ 26
11 Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos; ........................................................... 33
Habeas corpus. .................................................................................................................................................................. 35

Noção de Direito Penal
1 A lei penal no tempo; 2 a lei penal no espaço; ............................................................................................................1
3 Infração penal: elementos, espécies; 4 Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal; ..................................7
5 Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade; 6 Excludentes de ilicitude e de culpabilidade; 7
Imputabilidade penal; ........................................................................................................................................................9
8 Concurso de pessoas; ................................................................................................................................................... 22
9 Crimes contra a pessoa; ............................................................................................................................................... 26
10 Crimes contra o patrimônio; ..................................................................................................................................... 49
11 Crimes contra a Administração Pública; ................................................................................................................. 69
12 Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65); ................................................................................................................ 96
13 Tráfico ilícito e uso indevido de drogas ilícitas (Lei n. 11.343/2.006); ............................................................ 99
14 Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90); ........................................................................................109
15 Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90). ...................................................................................................................113

