
Plano de estudos
Agente da PC do Piauí



Prezado(a) aluno(a),

Este plano de estudos tem o objetivo de auxiliá-lo na

organização e gestão dos estudos, sugerindo uma trilha de

aprendizagem com metas diárias e um cronograma a ser

seguido, que irá aprimorar o seu desempenho a fim de

alcançar seus objetivos.



Videoaulas: 

Indicadas de acordo com os temas cobrados nos 
Editais anteriores (Plano Extensivo) e Edital atual 
(Plano Intensivo).

Exercícios: 

Questões de fixação do conteúdo estudado, de 
acordo com os temas de cada videoaula.

Lei Seca: 

Estudo da letra de lei, com indicação do que deve 
ser estudado de acordo com os temas de cada 
vídeo aula.

Neste planejamento:

Informativos: 

Indicação das súmulas e jurisprudências 
essenciais para atualização jurídica.

Revisões:

Resumos e resolução de exercícios para revisar 
todo o conteúdo estudado ao longo da semana 
ou ciclo concluído.

Temas importantes:

Pontos cobrados em editais anteriores que 
requer maior atenção nos estudos.



Cronograma sugerido



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 1:
 Direito Administrativo + 

Poderes e atos
administrativos

 Informática + Noções 
básicas de operação de 
microcomputadores em 
rede local...

Meta 2:
 Português + Domínio dos 

mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 1)

Meta 3:
 Direito Administrativo + 

Classificação dos órgãos e 
funções da administração 
pública

 Informática + MS Word 
2007 (Parte 1)

Meta 4:
 Português + Domínio 

dos mecanismos de 
coesão textual. 
Domínio da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 2)

Meta 5:
 Direito Administrativo + 

Direito administrativo 
como direito Público. 
Objeto do direito 
administrativo.  
Princípios gerais do 
direito administrativo

 Informática + MS Word 
2007 (Parte 2)

Meta 6:
 Revisão

da 
semana

Meta 7:
 Português + Domínio dos 

mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 3)

Meta 8:
 Informática + MS-Excel 

2007 (Parte 1)

Meta 9:
 Português + Domínio dos 

mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 4)

Meta 10:
 Informática + MS-Excel 

2007 (Parte 2)

Meta 11:
 Português + Domínio 

dos mecanismos de 
coesão textual. Domínio 
da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 5)

Meta 12:
 Revisão

da 
semana

Meta 13:
 Informática + MS- Power 

Point 2007

Meta 14:
 Português + Domínio dos 

mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 6)

Meta 15:
 Lógica + Entendimento da 

estrutura lógica das 
relações arbitrárias entre 
pessoas, lugares, coisas, 
eventos fictícios...

Meta 16:
 Português + Domínio 

dos mecanismos de 
coesão textual. 
Domínio da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 7)

Meta 17:
 Lógica + Estruturas 

lógicas, lógicas de 
argumentação, 
diagramas lógicos   
(Parte 1)

Meta 18:
 Revisão

da 
semana

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 19:
 Português + Domínio dos 

mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 8)

Meta 20:
 Lógica + Estruturas 

lógicas, lógicas de 
argumentação, diagramas 
lógicos (Parte 2)

Meta 21:
 Português + Domínio dos 

mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 9)

Meta 22:
 Lógica + Estruturas 

lógicas, lógicas de 
argumentação, 
diagramas lógicos   
(Parte 3)

Meta 23:
 Português + Domínio 

dos mecanismos de 
coesão textual. Domínio 
da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 10)

Meta 24:
 Revisão

da 
semana

Meta 25:
 Português + Domínio dos 

mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto. (Parte 11)

Meta 26:
 Revisão Mensal

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Noções de Direito Administrativo



Poderes e atos administrativos

• Aula 06 - Aula 07 - Aula 08

• Questões 1 a 22

• Art. 37 da CF/88; Art. 78 do CTN; Súmula 473 do STF
• Informativo STF junho/15

Classificação dos órgãos e funções da administração pública

• Aula 03 - Aula 04 - Aula 05

• Questões 23 a 42

• Art. 175 da CF/88

Direito administrativo como direito Público. Objeto do direito administrativo.  Princípios gerais do direito administrativo

• Aula 01 - Aula 02

• Art. 5º, II  e 37 da CF/88; Lei 9.784/99

https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-06/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-07/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-08/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo788.htm
https://masterjuris.com.br/aula/direito-tributario-03-3/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-tributario-04-3/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-tributario-05-3/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/direito-tributario-02-3/
https://masterjuris.com.br/aula/direito-tributario-02-4/


Noções de Lógica



Entendimento da estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliar 

as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.

• Aula 07

• Questões 160 a 180

Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos

• Parte 1: Aula 01 – Aula 02 – Parte 2: Aula 03 – Aula 04 – Parte 3: Aula 05 – Aula 06 

• Questões 181 a 200 

https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-07/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-01/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-02/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-03/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-04/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-05/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-06/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf


Língua Portuguesa



Domínio dos mecanismos de coesão textual. Domínio da estrutura morfossintática do período. Reescrita de frases e parágrafos do texto. 

• Parte 1: Aula 01 - Aula 02 - Aula 03 - Aula 04 – Parte 2: Aula 05 - Aula 06 - Aula 07 - Aula 08 – Parte 3: Aula 09 - Aula 10 - Aula 11 - Aula 12 –
Parte 4: Aula 13 - Aula 14 - Aula 15 - Aula 16 – Parte 5: Aula 17 - Aula 18 - Aula 19 - Aula 20 – Parte 6: Aula 21 - Aula 22 - Aula 23 - Aula 24 –
Parte 7: Aula 25 - Aula 26 - Aula 27 - Aula 28 – Parte 8: Aula 29 - Aula 30 - Aula 31 - Aula 32 – Parte 9: Aula 33 - Aula 34 - Aula 35 - Aula 36 –
Parte 10:  Aula 37 - Aula 38 - Aula 39 - Aula 40 - Aula 41 – Parte 11: Aula 42 - Aula 43 – Aula 44 - Aula 45 - Aula 46

• Questões 137 a 172

https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-01/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-02/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-03/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-04/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-05/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-06/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-07/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-08/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-09/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-10/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-11/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-12/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-13/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-14/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-15/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-16/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-17/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-18/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-19/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-20/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-21/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-21/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-22/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-23/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-24/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-25/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-26/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-27/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-28/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-29/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-30/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-31/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-32/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-33/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-34/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-35/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-36/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-37/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-38/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-39/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-40/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-41/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-42/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-43/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-44/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-45/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-46/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf


Informática



Noções básicas de operação de microcomputadores em rede local. Operação do sistema operacional Windows 7 e MS-Windows XP: uso de arquivos, pastas e operações 

mais frequentes, uso de aplicativos e ferramentas, uso dos recursos da rede e Painel de controle

• Aula 09 - Aula 10 - Aula 11

• Questões 43 a 75

MS Word 2007

• Parte 1: Aula 12 - Aula 13 - Aula 14 – Parte 2: Aula 15 - Aula 16

• Questões 76 a 100

MS-Excel 2007

• Parte 1: Aula 17 - Aula 18 - Aula 19 – Parte 2: Aula 20 - Aula 21 - Aula 22

• Questões 101 a 126

MS- Power Point 2007

• Aula 23

• Questões 127 a 136 

https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-09/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-10/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-11/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-12/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-13/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-14/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-15/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-16/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-17/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-18/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-19/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-20/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-20/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-21/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-22/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-23/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/04/11172744/Caderno-de-exerc%C3%ADcios-Agente-PI.pdf


Você chegou ao final
do seu plano de estudos.

Todos os direitos reservados ao Descomplica®. São proibidas
a reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento.


