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Fazer boa prova depende de tranquilidade e de tempo. Cuide da sua 
energia e da sua atenção quando receber o caderno. Dê uma lida 
geral nas questões para identificar os assuntos que apareceram. Veja 
o tema da discursiva e faça um esboço. Comece pelas disciplinas 
mais fáceis, deixe as questões que considerar difíceis para o final. 
Levante-se a cada 50-60 minutos de prova, vá ao banheiro, alongue-
-se, respire. Nervosismo afeta sua capacidade de se lembrar. Respire, 
pense nas questões com calma, que as respostas virão. Boa prova!

A figura do CABEÇA está prevista em duas situações no CPM:
» Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se 
cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação;
» Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, 
são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que 
exercem função de oficial.

A prisão preventiva prevista no CPPM deverá fundar-se em um dos 
seguintes casos: garantia da ordem pública, conveniência da instru-
ção criminal, periculosidade do indiciado ou acusado, segurança da 
aplicação da lei penal militar, exigência da manutenção das normas 
ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem 
ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

1 Técnicas para a Prova  
Fernando Mesquita

2 Direito Penal Militar   
Leandro Antunes

3
Direito Processual
Penal Militar    
Leandro Antunes
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O texto injuntivo é instrucional, apresenta ordens, orientações. Os 
verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo ou no 
infinitivo. Ex.: receitas culinárias, manuais, leis, convenções, regras. 
“Tome dois comprimidos apenas”. O texto preditivo apresenta previ-
sões, antecipa o futuro. Ex.: "Amanhã, haverá pancadas de chuva na 
região Nordeste"; "O Brasil de 2012 enfrentará problemas sociais 
graves". 

Alguns verbos possuem pronomes pessoais átonos que se tornam 
partes integrantes. Nesses casos, o pronome não tem função sintáti-
ca e é chamado de parte integrante do verbo ou pronome fossilizado: 
suicidar-se, apiedar-se, queixar-se, lembrar-se, indignar-se, vanglo-
riar-se, escandalizar-se e outros.

Roubo com emprego de arma branca – aumento de pena de 1/3 até 
metade. Não é crime hediondo.
Roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido – aumento 
de pena de 2/3. É crime hediondo.
Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido – a 
pena aplica-se em dobro. É crime hediondo.

5
Língua
Portuguesa (Texto)  
Fernando Moura

6
Língua
Portuguesa (Gramática)  
Fernando Moura

4 Direito Penal 
Érico Palazzo
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De acordo com o artigo 5º, XIX, da CRFB, tanto para dissolver uma 
associação quanto para suspender as suas atividades, deve haver 
DECISÃO JUDICIAL. A diferença é que, para dissolver, exige-se o trânsi-
to em julgado.

O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Públi-
ca para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e 
direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio 
Estado. Assim, podemos concluir que, por meio do poder de polícia, a 
Administração visa conter abusos individuais restringindo o direito 
individual em benefício do bem-estar da coletividade.

De acordo com as Diretrizes sobre o Uso da Força e Armas de Fogo 
pelos Agentes de Segurança Pública, “não é legítimo o uso de armas 
de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, 
mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco 
imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança públi-
ca ou terceiros”.

9 Direito Constitucional   
Ana Paula Blazute

7 Direito Administrativo  
Rodrigo Cardoso

8 Direitos Humanos  
Alice Rocha
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A usina de Belo Monte é a quarta maior hidrelétrica do mundo, atrás 
apenas das chinesas Três Gargantas (20.300 MW) e Xiluodu (13.800 
MW) e da brasileira/paraguaia Itaipu (14.000 MW), sendo a maior 
usina hidrelétrica inteiramente brasileira.
O estado do Pará se destaca no cenário nacional como maior produ-
tor de minérios do País. Destaca-se, em primeiro, lugar na produção 
de ferro, bauxita, cobre e caulim, além de ser grande produtor de 
manganês, níquel, calcário, ouro, gemas e outros minérios de uso na 
construção civil.

Prazos essenciais: conclusão do inquérito em caso de réu solto (30 
dias prorrogáveis), preso (10 dias – a Lei Anticrime possibilitou 
prorrogar por mais 15 dias, mas ainda está suspenso o dispositivo). 
Audiência de custódia (24 horas do APF). Ação penal: prazo de 6 
meses a contar da ciência da autoria para a representação. A repre-
sentação é retratável até o oferecimento da denúncia. Em regra, a 
competência é fixada pelo local da consumação do crime. Prazo da 
temporária: 5 + 5 dias ou 30 + 30 dias (hediondos).

11 Atualidades
Rebecca Guimarães

10 Direito Processual Penal 
Geilza Diniz
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youtube.com/grancursostv

Lei n. 5.251, de 31 de julho de 1985
Um tópico sempre abordado em concurso com legislação militar é a 
Agregação, que nada mais é do que um afastamento do militar do 
serviço ativo. 
A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de 
ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecen-
do sem número.

Na formação de filas, senhas, matrículas, códigos etc., em que a 
ordem dos elementos altera a natureza, temos arranjos ou permuta-
ções; na formação de equipes, times, grupos, turmas etc., temos uma 
combinação. Para somar ou subtrair números complexos, temos que 
operar parte real com real, e imaginária com imaginária. Já na 
divisão, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo 
conjugado do denominador. O termo geral da PA é dado por an = a1 + 
(n-1).r, e o termo geral da PG por an = a1 . q n -1 . Para calcular o volume 
dos prismas e cilindros, multiplique a área da base pela altura, sendo 
esta perpendicular à base.

13 Raciocínio Lógico 
Josimar Padilha

12 Legislação Institucional 
Wagner Lobo

Siga nosso canal do
YouTube e assista ao vivo à

correção da prova com o
 gabarito extraoficial.
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Pode parecer estranho pensar em pós-prova antes de você fazer sua 
prova de fato, mas a verdade é que nós vivemos num eterno pré e 
pós-prova. Então, o que você pode fazer para otimizar este momen-
to? Simples: 1) Continue estudando. Fácil de falar, mas difícil de fazer. 
Sua tendência será desistir – talvez indefinidamente. Resista; 2) 
Avalie sua prova. É comum não querermos saber daquela prova 
depois que ela passa, mas ela é o diagnóstico de meses de prepara-
ção. Você pode aprender muito avaliando sua prova; 3) Corrija o 
rumo. Sabendo o que aconteceu, ajuste sua preparação – faltou 
revisão? Produza mais material e use-o mais. Faltaram questões? 
Use e abuse do Gran Cursos Questões. Faltou tempo para finalizar o 
edital? Trabalhe com mais objetividade ou aumente sua tolerância 
para as reprovações até que chegue à aprovação!

15 Pós-prova 
Fernando Mesquita

14 Legislação Penal Especial 
Diego Fontes

Pode parecer estranho pensar em pós-prova antes de você fazer sua 
prova de fato, mas a verdade é que nós vivemos num eterno pré e 
pós-prova. Então, o que você pode fazer para otimizar este momen-
to? Simples: 1) Continue estudando. Fácil de falar, mas difícil de fazer. 
Sua tendência será desistir – talvez indefinidamente. Resista; 2) 
Avalie sua prova. É comum não querermos saber daquela prova 
depois que ela passa, mas ela é o diagnóstico de meses de prepara-
ção. Você pode aprender muito avaliando sua prova; 3) Corrija o 
rumo. Sabendo o que aconteceu, ajuste sua preparação – faltou 
revisão? Produza mais material e use-o mais. Faltaram questões? 
Use e abuse do Gran Cursos Questões. Faltou tempo para finalizar o 
edital? Trabalhe com mais objetividade ou aumente sua tolerância 
para as reprovações até que chegue à aprovação!

15 Pós-prova 
Fernando Mesquita

14 Legislação Penal Especial 
Diego Fontes

Pode parecer estranho pensar em pós-prova antes de você fazer sua 
prova de fato, mas a verdade é que nós vivemos num eterno pré e 
pós-prova. Então, o que você pode fazer para otimizar este momen-
to? Simples: 1) Continue estudando. Fácil de falar, mas difícil de fazer. 
Sua tendência será desistir – talvez indefinidamente. Resista; 2) 
Avalie sua prova. É comum não querermos saber daquela prova 
depois que ela passa, mas ela é o diagnóstico de meses de prepara-
ção. Você pode aprender muito avaliando sua prova; 3) Corrija o 
rumo. Sabendo o que aconteceu, ajuste sua preparação – faltou 
revisão? Produza mais material e use-o mais. Faltaram questões? 
Use e abuse do Gran Cursos Questões. Faltou tempo para finalizar o 
edital? Trabalhe com mais objetividade ou aumente sua tolerância 
para as reprovações até que chegue à aprovação!

15 Pós-prova 
Fernando Mesquita

14 Legislação Penal Especial 
Diego Fontes

Pode parecer estranho pensar em pós-prova antes de você fazer sua 
prova de fato, mas a verdade é que nós vivemos num eterno pré e 
pós-prova. Então, o que você pode fazer para otimizar este momen-
to? Simples: 1) Continue estudando. Fácil de falar, mas difícil de fazer. 
Sua tendência será desistir – talvez indefinidamente. Resista; 2) 
Avalie sua prova. É comum não querermos saber daquela prova 
depois que ela passa, mas ela é o diagnóstico de meses de prepara-
ção. Você pode aprender muito avaliando sua prova; 3) Corrija o 
rumo. Sabendo o que aconteceu, ajuste sua preparação – faltou 
revisão? Produza mais material e use-o mais. Faltaram questões? 
Use e abuse do Gran Cursos Questões. Faltou tempo para finalizar o 
edital? Trabalhe com mais objetividade ou aumente sua tolerância 
para as reprovações até que chegue à aprovação!

15 Pós-prova 
Fernando Mesquita

14 Legislação Penal Especial 
Diego Fontes



@grancursosonline 

gran_online 
grancursosonline 

grancursostv

Acesse
nossa

central de
vendas:

TAMBÉM COM PLANOS COMPARTILHADOS

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

Acesso a mais de 
13 mil cursos

Acelerador
de vídeos

13 mil aulas em PDF
autossuficientes

Fórum de dúvidas
c/ os professores

Cronograma
de estudos

Aplicativo para
acesso offline

Mais de 1 milhão
de questões

Monitor de
desempenho

Mentorias
diárias ao vivo

Reprise de todos
os eventos

Confira 10 benefícios de quem é
nosso aluno ilimitado:

Assinatura
ILIMITADA
p a r a  c o n c u r s o s  e  O A B

6.0

@grancursosonline 

gran_online 
grancursosonline 

grancursostv

Acesse
nossa

central de
vendas:

TAMBÉM COM PLANOS COMPARTILHADOS

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

Acesso a mais de 
13 mil cursos

Acelerador
de vídeos

13 mil aulas em PDF
autossuficientes

Fórum de dúvidas
c/ os professores

Cronograma
de estudos

Aplicativo para
acesso offline

Mais de 1 milhão
de questões

Monitor de
desempenho

Mentorias
diárias ao vivo

Reprise de todos
os eventos

Confira 10 benefícios de quem é
nosso aluno ilimitado:

Assinatura
ILIMITADA
p a r a  c o n c u r s o s  e  O A B

6.0

@grancursosonline 

gran_online 
grancursosonline 

grancursostv

Acesse
nossa

central de
vendas:

TAMBÉM COM PLANOS COMPARTILHADOS

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

Acesso a mais de 
13 mil cursos

Acelerador
de vídeos

13 mil aulas em PDF
autossuficientes

Fórum de dúvidas
c/ os professores

Cronograma
de estudos

Aplicativo para
acesso offline

Mais de 1 milhão
de questões

Monitor de
desempenho

Mentorias
diárias ao vivo

Reprise de todos
os eventos

Confira 10 benefícios de quem é
nosso aluno ilimitado:

Assinatura
ILIMITADA
p a r a  c o n c u r s o s  e  O A B

6.0

@grancursosonline 

gran_online 
grancursosonline 

grancursostv

Acesse
nossa

central de
vendas:

TAMBÉM COM PLANOS COMPARTILHADOS

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

Acesso a mais de 
13 mil cursos

Acelerador
de vídeos

13 mil aulas em PDF
autossuficientes

Fórum de dúvidas
c/ os professores

Cronograma
de estudos

Aplicativo para
acesso offline

Mais de 1 milhão
de questões

Monitor de
desempenho

Mentorias
diárias ao vivo

Reprise de todos
os eventos

Confira 10 benefícios de quem é
nosso aluno ilimitado:

Assinatura
ILIMITADA
p a r a  c o n c u r s o s  e  O A B

6.0


