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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS DISCIPLINAS INTEGRANTES DA PROVA OBJETIVA 

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. 

 

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS ACERCA DO ESTADO DO TOCANTINS:  

1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável e ecologia.  

2 História e geografia do estado do Tocantins.  

2.1 O movimento separatista. A criação do estado. Os governos desde a criação.  

2.2 Governo e administração pública estadual. Divisão política do estado do Tocantins.  

2.3 Clima e vegetação. Hidrografia. 
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2.4 Economia, política e desenvolvimento. 

 

NORMAS RELATIVAS À PMTO:  

1 Lei Complementar Estadual nº 79/2012 (Dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins, e adota outras providências).  

2 Lei nº 2.578/2012 (Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do 
Tocantins, e adota outras providências). 

 

NOÇÕES DE DIREITO:  

I NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:  

1 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 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 

5.1 Segurança pública.  

6 Ordem social.  

7 Normas da Constituição do Estado do Tocantins pertinentes aos Militares do Estado, às polícias estaduais e 
à segurança pública em geral.  

II NOÇÕES DE DIREITO PENAL:  

1 Infração penal.  

1.1 elementos, espécies.  

1.2 Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal.  

2 Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Imputabilidade penal.  

3 Crimes contra a pessoa.  

4 Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019 e suas alterações).  

5 Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990 e suas alterações).  
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6 Crimes contra a administração pública.  

III NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS:  

1 Histórico dos direitos humanos.  

2 Aspectos gerais dos direitos humanos.  

3 Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

IV NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 

1 Princípios da administração pública.  

2 Atos administrativos.  

3 art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows).  

2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes 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. 

 

TEMAS DE ATUALIDADE (apenas para a prova de redação): 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável e ecologia. 


