Plano de estudos
Delegado da PC/Goiás 2018

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.

Neste planejamento:
Videoaulas:

Informativos:

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

Indicação das súmulas e jurisprudências
essenciais para atualização jurídica.

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

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

Lei Seca:

Temas importantes:

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

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

Cronograma sugerido

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

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Meta 1
❑ Direito Administrativo +
Atos administrativos
(Parte 1)
❑ Medicina Legal + Lesões e
mortes por ação
contundente, por armas
brancas e por projéteis de
arma de fogo comuns e de
alta energia. Lesões e
morte por ação térmica,
por ação elétrica, por
baropatias e por ação
química (Parte 1)
❑ Direito Tributário + Sistema
Tributário Nacional
(Parte 1)

Meta 2
❑ Direito Civil/Empresarial +
Pessoa natural. Pessoa
jurídica. Personalidade.
Domicílio e residência.
Bens, diferentes classes
de bens. Fato Jurídico
(Parte 1)
❑ Direito Eleitoral + Lei
Federal nº 4.737/1965 e
suas alterações (Código
Eleitoral).
❑ Direito Ambiental +
Constituição Federal e o
meio ambiente

Meta 3
❑ Direito Administrativo
+ Atos administrativos
(Parte 2)
❑ Medicina Legal Lesões
e mortes por ação
contundente, por
armas brancas e por
projéteis de arma de
fogo comuns e de alta
energia. Lesões e
morte por ação
térmica, por ação
elétrica, por baropatias
e por ação química
(Parte 2)
❑ Direito Tributário +
Sistema Tributário
Nacional (Parte 2)

Meta 4
❑ Direito Civil/Empresarial
+ Pessoa natural.
Pessoa jurídica.
Personalidade.
Domicílio e residência.
Bens, diferentes classes
de bens. Fato Jurídico
(Parte 2)
❑ Direito Eleitoral + Lei
Federal nº 9.504/1997
(Parte 1)
❑ Direito Ambiental +
legislação brasileira
florestal (Leis nº
12.651/2012,
11.428/2006,
11.284/2006 e
regulamentos).

Meta 5
❑ Direito Administrativo
+ Atos administrativos
(Parte 3)
❑ Medicina Legal Lesões
e mortes por ação
contundente, por
armas brancas e por
projéteis de arma de
fogo comuns e de alta
energia. Lesões e
morte por ação
térmica, por ação
elétrica, por baropatias
e por ação química
(Parte 3)
❑ Direito Tributário +
Sistema Tributário
Nacional (Parte 3)

Meta 6
❑ Revisão
semanal

Domingo

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

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Meta 7
❑ Direito Civil/Empresarial +
+ Pessoa natural. Pessoa
jurídica. Personalidade.
Domicílio e residência.
Bens, diferentes classes de
bens. Fato Jurídico
(Parte 3)
❑ Direito Eleitoral + Lei
Federal nº 9.504/1997
(Parte 2)
❑ Direito Ambiental + A
legislação brasileira de
unidades de conservação
(Lei nº 9.985/2000 e
regulamentos). A Proteção
e a conservação da
biodiversidade. A Lei nº
11.516/2007.

Meta 8
❑ Direito Administrativo +
Atos administrativos
(Parte 4)
❑ Medicina Legal Lesões e
mortes por ação
contundente, por armas
brancas e por projéteis de
arma de fogo comuns e de
alta energia. Lesões e
morte por ação térmica,
por ação elétrica, por
baropatias e por ação
química (Parte 4)
❑ Direito Tributário +
Sistema Tributário
Nacional (Parte 4)

Meta 9
❑ Direito
Civil/Empresarial +
Responsabilidade civil
❑ Direito Eleitoral + Lei
Federal nº 9.504/1997
(Parte 3)
❑ Direito Ambiental +
Poder de Polícia
Ambiental. Crimes e
infrações
administrativas contra
o meio ambiente (Lei
nº 9.605/1998 e
regulamentos).
Procedimento
administrativo para
apuração de infrações
ambientais (Decreto nº
6.514/2008).
Licenciamento
ambiental (LC nº
140/2011, Lei nº
6.938/1981,
RESOLUÇÃO CONAMA
nº 428/2010 e
regulamentos) (Parte 1)

Meta 10
❑ Direito Administrativo +
Poderes da
administração pública
❑ Medicina Legal Lesões e
mortes por ação
contundente, por armas
brancas e por projéteis
de arma de fogo
comuns e de alta
energia. Lesões e morte
por ação térmica, por
ação elétrica, por
baropatias e por ação
química (Parte 5)
❑ Direito Tributário +
Sistema Tributário
Nacional (Parte 5)

Meta 11
❑ Direito
Civil/Empresarial +
Posse (Parte 1)
❑ Direito Eleitoral + Lei
Federal nº 9.504/1997
(Parte 4)
❑ Direito Ambiental +
Poder de Polícia
Ambiental. Crimes e
infrações
administrativas contra
o meio ambiente (Lei
nº 9.605/1998 e
regulamentos).
Procedimento
administrativo para
apuração de infrações
ambientais (Decreto nº
6.514/2008).
Licenciamento
ambiental (LC nº
140/2011, Lei nº
6.938/1981,
RESOLUÇÃO CONAMA
nº 428/2010 e
regulamentos) (Parte
2)

Meta 12
❑ Revisão
semanal

Domingo

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

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Meta 13
❑ Direito Administrativo +
Agentes públicos: espécies
e classificação (Parte 1)
❑ Medicina Legal Lesões e
mortes por ação
contundente, por armas
brancas e por projéteis de
arma de fogo comuns e de
alta energia. Lesões e
morte por ação térmica,
por ação elétrica, por
baropatias e por ação
química (Parte 6)
❑ Direito Tributário + Tributo:
conceito e espécies
(Parte 1)

Meta 14
❑ Direito Civil/Empresarial +
Posse (Parte 2)
❑ Direito Eleitoral + Lei
Federal nº 9.096/1995
(Parte 1)
❑ Direito Ambiental + Poder
de Polícia Ambiental.
Crimes e infrações
administrativas contra o
meio ambiente (Lei nº
9.605/1998 e
regulamentos).
Procedimento
administrativo para
apuração de infrações
ambientais (Decreto nº
6.514/2008).
Licenciamento ambiental
(LC nº 140/2011, Lei nº
6.938/1981, RESOLUÇÃO
CONAMA nº 428/2010 e
regulamentos) (Parte 3)

Meta 15
❑ Direito Administrativo +
Agentes públicos:
espécies e classificação
(Parte 2)
❑ Medicina Legal Lesões e
mortes por ação
contundente, por armas
brancas e por projéteis
de arma de fogo
comuns e de alta
energia. Lesões e morte
por ação térmica, por
ação elétrica, por
baropatias e por ação
química (Parte 7)
❑ Direito Tributário +
Tributo: conceito e
espécies (Parte 2)

Meta 16
❑ Direito
Civil/Empresarial +
Posse (Parte 3)
❑ Direito Eleitoral + Lei
Federal nº 9.096/1995
(Parte 2)
❑ Direito Ambiental +
Organizações dos
Sistemas Nacionais de
Meio Ambiente e de
Unidades de
Conservação
(SISNAMA e SNUC).
Instrumentos da
Política Nacional de
Meio Ambiente (Lei nº
6.938/1981). Proteção
e conservação da
biodiversidade.
Legislação e tratados
para a proteção às
espécies ameaçadas.
Biossegurança e
controle de
Organismos
Geneticamente
Modificados (OGM).

Meta 17
❑ Direito Administrativo
+ Agentes públicos:
espécies e
classificação (Parte 3)
❑ Medicina Legal Lesões
e mortes por ação
contundente, por
armas brancas e por
projéteis de arma de
fogo comuns e de alta
energia. Lesões e
morte por ação
térmica, por ação
elétrica, por baropatias
e por ação química
(Parte 8)
❑ Direito Tributário +
Tributo: conceito e
espécies (Parte 3)

Meta 18
❑ Revisão
semanal

Domingo

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.
Segunda
Meta 19
❑ Direito Civil/Empresarial +
Espécies de empresa.
Teoria geral do direito
societário (Parte 1)
❑ Direito Ambiental +
Responsabilidade
ambiental: conceito de
dano e reparação
ambiental.

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Meta 20
❑ Direito Administrativo +
Agentes públicos:
espécies e classificação
(Parte 4)
❑ Medicina Legal Lesões e
mortes por ação
contundente, por armas
brancas e por projéteis de
arma de fogo comuns e de
alta energia. Lesões e
morte por ação térmica,
por ação elétrica, por
baropatias e por ação
química (Parte 9)
❑ Direito Tributário +
Tributo: conceito e
espécies (Parte 4)

Meta 21
❑ Direito Civil/Empresarial
❑ + Espécies de empresa.
Teoria geral do direito
societário (Parte 2)

Meta 22
❑ Direito Administrativo
+ Agentes públicos:
espécies e classificação
(Parte 5)
❑ Medicina Legal Lesões
e mortes por ação
contundente, por
armas brancas e por
projéteis de arma de
fogo comuns e de alta
energia. Lesões e
morte por ação
térmica, por ação
elétrica, por baropatias
e por ação química
(Parte 10)
❑ Direito Tributário +
Tributo: conceito e
espécies (Parte 5)

Meta 23
❑ Direito
Civil/Empresarial +
Espécies de empresa.
Teoria geral do direito
societário (Parte 3)

Meta 24
❑ Revisão
semanal

Domingo

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.
Segunda
Meta 25
❑ Direito Administrativo +
Agentes públicos: espécies
e classificação (Parte 6)
❑ Medicina Legal + Asfixias
por constrição cervical, por
sufocação, por restrição
aos movimentos do tórax e
por modificações do meio
ambiente
❑ Direito Tributário + Tributo:
conceito e espécies
(Parte 6)

Terça
Meta 26
❑ Revisão mensal

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo
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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.

