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Introdução 

Sobre o autor 

Olá futuro(a) policial, meu nome é Guilherme Solino. Sou analista do 
Banco Central do Brasil, engenheiro eletricista de formação e possuo mestrado 
em Economia pela Unb. Sou coach para concursos no Estratégia 

Concursos. 

Tenho ampla experiência em concursos, sendo aprovado e convocado tanto 
para concursos da minha área de formação (engenheiro de projetos da 

Eletronorte), como em concursos de alto nível (auditor de controle interno da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal, Analista de Planejamento e Orçamento 

do antigo MPOG, entre outros). 

Trago nesse texto um material para que você possa orientar o seu estudo de 
forma estratégica para o concurso de Agente da PCDF. 

Bons estudos! 
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Instagram @professor.solino 
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Mapa da Mina 

O que é o Mapa da Mina? 

O Mapa da Mina é um relatório estatístico que visa indicar probabilidade de 
questão (PQ) para cada um dos assuntos do edital. Para isso, fiz uma análise 
estatística tendo por base: 

 Milhares de questões de provas anteriores para a área policial, 
cargo de agente e semelhante 

 Estimação da quantidade de questões para cada uma das disciplinas, 

conforme a tabela de benefício versus custo 

Por exemplo, o assunto com a maior probabilidade de cair na prova é 
Interpretação de textos, com uma probabilidade de questão de 6,4. Uma forma 

de interpretar essa probabilidade é a seguinte: de cada 10 provas de agente 
com as mesmas características da PCDF, teremos 64 questões de interpretação 
de texto. 

Por outro lado, a probabilidade de questão do assunto “Ordem Social” é 0,1. 
Podemos entender essa probabilidade da seguinte maneira: de cada 10 provas 
com o mesmo perfil da PCDF, apenas uma prova teria uma questão do assunto 

Ordem Social. 

Grupo de questões 

Eu classifiquei as questões em três grupos, de acordo com a incidência histórica 
de provas com um perfil correspondente, a distribuição de pontos das disciplinas 

e as tendências mais recentes da banca. 

O grupo 01 contém os assuntos mais quentes do conteúdo programático. 

Já o grupo 02 é aquele com alta probabilidade de estar na sua prova.  

As disciplinas do grupo 03 são aquelas com menor probabilidade de estar em 
sua prova, mas isso não significa que você não deve estudar esses 

assuntos. Isso porque uma nota competitiva para esse concurso equivale a 
mais que 80% de acertos. 

No gráfico abaixo eu apresento a relação de assuntos dos grupos do edital 

relacionando a probabilidade de seus pontos. Veja que os assuntos do grupo 01 
correspondem a 8% do edital, mas eles possuem uma probabilidade de 39% dos 
pontos da objetiva. Já os assuntos do grupo 02 correspondem a 37% da 

extensão do edital e possuem uma probabilidade de 38% dos pontos. Por fim, 
as disciplinas do grupo 03 possuem 55% do conteúdo programático e apenas 

23% dos pontos. 
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As questões dos grupos 01 e 02 possuem 44% do total do conteúdo, 

mas tem a probabilidade de ter mais de 76% dos pontos da sua prova. 

A intensidade de estudo que você deve colocar nos assuntos irá depender do 
seu grau de contato com a disciplina, sua carga horária disponível, extensão do 

conteúdo e facilidade/ou dificuldade com os assuntos. 

Tipos de questões 

A quantidade de questões da prova objetiva em um concurso é distribuída, na 
média, da seguinte forma: 

 Questões fáceis: 40% 

 Questões médias: 40% 
 Questões difíceis: 20% 

Ou seja, em uma prova de 120 questões, temos, em média, 48 questões fáceis, 

48 questões médias e 24 questões difíceis. 

Um candidato de ponta, em geral, acerta todas as questões fáceis, a 
maior parte das médias e um percentual das difíceis. 

Uma estratégia eficaz de estudo para a fase pós-

edital é intensificar o estudo nas questões do grupo 
01 e 02 para “gabaritar” as questões fáceis e 

médias e fazer o melhor nas difíceis. 

Deve-se buscar acertar pelo menos as questões fáceis do grupo 03 e o que for 
possível nas questões médias e difíceis desse grupo. 
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Português 

 

Observações 

 Orientação de estudo para Português: 
o Caso você tenha um desempenho acima de 90% de acertos no 

simulado-diagnóstico nessa disciplina, Português não deve ser o 
seu maior gargalo 

Assunto Grupo PQ

00 -  Domínio da ortografia oficial. 03 0,8

01 -  Emprego das classes de palavras. Colocação dos 

pronomes átonos
03 0,8

02 -  Emprego das classes de palavras (Conjunções). 

Emprego de elementos de referenciação, substituição e 

repetição, de conectores e de outros elementos de 

sequenciação textual.

03 0,8

03 -  Emprego das classes de palavras (Verbo). 

Emprego dos tempos e modos verbais.
03 0,8

04 -  Domínio da estrutura morfossintática do período. 

Relações de coordenação entre orações e entre termos 

da oração. Relações de subordinação entre orações e 

entre termos da oração. Reescrita de frases e 

parágrafos do texto. Reorganização da estrutura de 

orações e de períodos do texto. Reescrita de textos de 

diferentes gêneros e níveis de formalidade.

01 2,8

05 -  Emprego dos sinais de pontuação. 02 1,9

06 -  Concordância verbal e nominal 03 0,8

07 -  Regência verbal e nominal. Emprego do sinal 

indicativo de crase.
03 0,8

08 -  Domínio dos mecanismos de coesão textual. 

Emprego de elementos de referenciação, substituição e 

repetição, de conectores e de outros elementos de 

sequenciação textual. Significação das palavras. 

Substituição de palavras ou de trechos de texto.

02 1,6

09 -  Compreensão e interpretação de textos de 

gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros 

textuais

01 6,4

10 -  Correspondência oficial (conforme Manual de 

Redação da Presidência da República). Aspectos gerais 

da redação oficial. Finalidade dos expedientes oficiais.

01 5,5

Total Geral 23
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o Se a sua nota no simulado for menor do que 90% de acertos, 
identifique os tópicos que você possui maior dificuldade, 

priorizando aqueles que possuem maior incidência 
o Veja que é possível ter pelo menos uma questão de cada um dos 

assuntos da tabela acima. Entretanto, alguns tópicos possuem 

probabilidade de ter mais do que um item 
 O tópico nitidamente com maior probabilidade de incidência no 

certame é “interpretação de textos”.  
o É importante ter clareza que você irá dominar o assunto 

“interpretação de textos” por meio de resolução de muitas questões 

da banca, de preferência questões comentadas para que não haja 
perda de tempo com possíveis ambiguidades na resolução das 

questões 
o Priorize a resolução de provas inteiras de português, de modo que 

você treine a resolução de questões levando em consideração os 
tópicos mais exigidos pela banca 

 O segundo tópico altamente relevante de português é a Redação Oficial. 

É preciso fazer uma boa compreensão sobre as regras do redação de 
textos sintetizadas no Manual da Presidência da República e treinar com 

muitas questões posteriormente 
 Tenha atenção especial para os seguintes tópicos: 

o Emprego da vírgula 

o Sinais de pontuação 
o Emprego de crase 
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Direito Administrativo 

 

Observações 

 Em Atos Administrativos, tenha atenção especial para: 
o Classificação, espécies de atos administrativos e as suas fases de 

constituição 

o Desfazimento do ato administrativo: anulação, revogação, 
cassação, caducidade e contraposição 

 É preciso estar afiado em todas as modalidades de Poderes da 
Administração, pois a banca sempre faz um balanceamento na seleção 
de questões das modalidades desse assunto 

  

Assunto Grupo PQ

00 -  Princípios. 03 0,6

01 -  1 Estado, Governo e Administração Pública. 1.1 

Conceitos, elementos, poderes e organização. 1.2 

Natureza, fins

03 0,6

02 -  2 Organização administrativa da União: 

administração direta e indireta
02 2

03 -  5 Poderes administrativos. 5.1 Poder hierárquico. 

5.2 Poder disciplinar. 5.3 Poder regulamentar. 5.4 

Poder de polícia. 5.5 Uso e abuso do poder.

01 2,8

04 -  Atos administrativos 01 3,4

05 -  6 Controle e responsabilização da administração. 

6.1 Controle administrativo. 6.2 Controle judicial. 6.3 

Controle legislativo.

02 1,2

06 -  6.4 Responsabilidade civil do Estado. 02 1,2

07 -  3.7 Processo administrativo. 03 0,6

08 -  4 Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função da 

administração pública direta, indireta ou fundacional).

03 0,6

Total Geral 13
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Direito Constitucional 

 

Observações 

 Direitos e Garantias Fundamentais é o assunto mais extenso de 
Direito Constitucional. 

o A resolução massiva de questões é essencial para que você 

visualize aplicações de casos concretos dos incisos dos Direitos e 
Garantias fundamentais 

o Recomendo que você faça um estudo da lei seca APENAS APÓS a 
leitura de um material teórico didático e da resolução de cadernos 
de questões. Dessa forma, você irá direcionar o estudo para os 

incisos que você tiver maior dificuldade e para aqueles que tenham 
maior incidência 

o Tenha especial atenção para os incisos dos remédios 
constitucionais: Habeas Corpus, Habeas Data, o Mandado de 
Segurança, o Mandado de Injunção e a Ação Popular 

o Note que Direitos e Garantias Fundamentais é um assunto 
frequente de cobrança em provas discursivas de concursos 

policiais 
 Em Poder Legislativo ter atenção especial ao tópico Processo Legislativo 
  

Assunto Grupo PQ

00 -  Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Princípios fundamentais. Aplicabilidade das 

normas constitucionais. Normas de eficácia plena, 

contida e limitada. Normas programáticas.

03 0,4

01 -  Direitos e deveres individuais e coletivos 01 2,5

02 -  Direitos sociais. Nacionalidade. 03 0,2

03 -  Direitos políticos. Partidos políticos 03 0,2

04 -  Organização político-administrativa do Estado. 

Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito 

Federal, municípios e territórios.

03 0,4

05 -  Administração Pública. Disposições gerais, 

servidores públicos.
02 1,1

06 -  Poder Executivo. 02 0,9

07 -  Poder Legislativo. 02 2,2

08 -  Processo legislativo. 02 1,1

09 -  Poder Judiciário. 02 1,1

10 -  Funções Essenciais à Justiça. 02 1,1

11 -  Defesa do Estado e das instituições democráticas. 

Segurança pública. Organização da segurança pública.
03 0,6

12 -  Ordem Social. 03 0,1

Total Geral 12
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Direito Penal 

 

Observações 

 Veja que a banca procura “balancear” a incidência de cobrança os 

assuntos de Direito Penal. Não há um tema que seja flagrantemente 
preferencial, como Atos Administrativos em Direito Administrativo. 

 Note que Direito Penal é uma disciplina com alta incidência em 

questões discursivas 
 Feita a ressalva acima, tenha especial atenção para: 

o Aplicação da Lei Penal no tempo 
o Ilicitude e suas Excludentes  
o Culpabilidade  

o Sujeitos do Crime 

 

 

 

 

Assunto Grupo PQ

00 -  Princípios do Direito Penal. Disposições 

constitucionais aplicáveis. Conceito e fontes do Direito 

Penal.

03 0,3

01 -  Teoria da norma penal: Norma penal no tempo, 

no espaço e em relação às pessoas. Conflito de 

normas penais no tempo. Interpretação e integração 

da norma penal. Disposições preliminares do CP. 

Infração penal.

02 0,9

02 -  Teoria do Delito 02 1,7

03 -  Concurso de pessoas e concurso de crimes. 02 1,7

04 -  Punibilidade e extinção da punibilidade. 02 2,1

05 -  Crimes contra a pessoa 02 1,1

06 -  Crimes contra o patrimônio 02 1,7

07 -  Crimes contra a dignidade sexual. 03 0,6

08 -  Crimes contra a fé pública 03 0,7

09 -  Crimes praticados por funcionário público contra a 

administração em geral
02 1,1

10 -  Crimes praticados por particular contra a 

administração em geral
03 0,6

11 -  Crimes contra a administração pública 

estrangeira. Crimes contra a administração da Justiça. 

Crimes contra as finanças públicas.

03 0,4

Total Geral 13
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Direito Processual Penal 

 

Observações 

 Veja que cinco dos sete tópicos de Direito Processual Penal possuem a 

mesma probabilidade de incidência em questões. 
 É preciso fazer um estudo uniforme nessa disciplina 

 Note que Direito Processual Penal é uma disciplina com alta 
incidência em questões discursivas 

 Entretanto, intensifique a resolução de questões para os seguintes tópicos 

do Código de Processo Penal: 
o Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 

o Provas em Espécie (arts. 158 a 250 do CPP) 
o Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 

 

  

Assunto Grupo PQ

00 -  Introdução ao estudo do Processo Penal: 

Princípios do Direito Processual Penal. Aplicação da Lei 

processual penal. Disposições constitucionais. Fontes 

do Direito Processual Penal. Sistemas processuais 

penais.

03 0,6

01 -  Inquérito Policial. 02 1,5

02 -  Provas: Teoria geral. 02 1,5

03 -  Provas: Provas em espécie 02 1,5

04 -  Interceptação telefônica (Lei 9.296/96) 03 0,5

05 -  Prisão e liberdade provisória. Prisão em flagrante 

(espécies, hipóteses, etc.). Prisão preventiva. Prisão 

temporária (Lei 7.960/89). A implantação das 

audiências de custódia.

02 1,2

06 -  Prisão e liberdade provisória. Medidas cautelares 

diversas da prisão. Fiança.
02 1,2

Total Geral 8
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Legislação Penal Extravagante 

 

Assunto Grupo PQ

00 -  Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do 

Desarmamento).
02 1

01 -  Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes 

contra o Meio Ambiente).
03 0,5

02 -  Lei nº 11.343/2006 (Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas);
01 2,6

03 -  Lei nº 8.072/1990 e alterações (Crimes 

hediondos). Lei nº 9.455/1997 (Definição dos crimes 

de tortura). Lei nº 7.716/1989 e alterações (Crimes 

resultantes de preconceitos de raça ou de cor). Lei nº 

12.850/2013 e alterações (Crime Organizado).

03 0,5

04 -  Lei nº 9.099/1995 e alterações (Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais). Lei nº 10.259/2001 e 

alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 

âmbito da Justiça Federal). Lei nº 5.553/1968 (Dispõe 

sobre a apresentação e uso de documentos de 

identificação pessoal).

03 0,3

05 -  Lei nº 8.069/1990 e alterações (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 
03 0,8

06 -  Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das 

Contravenções Penais). Lei nº 4.898/1965 (direito de 

representação e o processo de responsabilidade 

administrativa, civil e penal, nos casos de Abuso de 

Autoridade).

03 0,8

07 -  Lei nº 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional). Lei nº 8.137/1990 e alterações 

(Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e outras 

relações de consumo). função na administração pública 

direta, indireta ou fundacional).

03 0,5

08 -  Título II da Lei nº 8.078/1990 e alterações 

(Crimes contra as Relações de Consumo). Lei nº 

7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal). 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948.

03 0,3

09 -  Lei nº 9.503/1997 e alterações (Código de 

Trânsito Brasileiro). Lei nº 4.737/1965 e alterações 

(Código Eleitoral).

03 0,6

10 -  Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução 

penal)
02 1

11 - Lei nº 8.429/1992 e alterações (enriquecimento 

ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
03 0,6

12 - Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do 

Idoso).
03 0,3

13 - Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – 

Violência doméstica e familiar contra a mulher).
02 1,2

14 -  Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica). 02 1

Total Geral 12
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Observações 

 A disciplina Legislação Penal Extravagante possui mais de 20 Leis e 
regulamentos, o que caracteriza essa disciplina como uma das mais 

extensas do certame. 
 Por uma análise de mais de 120 questões somente do Cespe para a área 

policial, cargo de Agente e semelhantes, vemos que o assunto de maior 
incidência dessa disciplina é a Lei nº 11.343/2006 (Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas), sendo que há uma 

probabilidade de termos duas questões somente desse assunto 
o Após aprofundar o estudo por meio de leitura e resolução de 

questões, recomendo utilizar o material de lei esquematizada do 
professor Marcos Girão do Estratégia concursos da Lei nº 
11.343/2006 

 Atenção especial para as Leis do grupo 02: 
o Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal) 

o Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento) 
o Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal) 
o Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – Violência doméstica e 

familiar contra a mulher) 
o Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica) 

  

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2018/03/15113910/Lei-11343.pdf
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2018/03/15113910/Lei-11343.pdf
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2018/03/15113910/Lei-11343.pdf
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Raciocínio Lógico-Matemático 

 

Observações 

 Matemática é, de maneira geral, a disciplina mais temida para os 

candidatos que não possuem formação em exatas. Temos que ter a 
consciência dos nossos pontos fortes e fracos e direcionar o estudo para 

maximizar o desempenho na prova, conseguindo assim a aprovação, o 
nosso objetivo último nesse projeto. 

 Note que os temas “estruturas lógicas” e “lógica de proposição” são os 

mais relevantes de Raciocínio Lógico-Matemático. Mesmo que você não 
tenha afinidade com matemática, priorize o estudo desses temas.  

 Para isso, faça um estudo atento por meio de um material didático e 
intensifique a resolução de questões (sempre comentadas), para que você 
aproveite melhor o seu tempo de estudo. 

 Estude também com atenção as questões envolvendo operações com 
conjuntos, um tema recorrente nas provas da banca Cebraspe. 

  

Assunto Grupo PQ

01 -  Estruturas lógicas. Lógica sentencial (ou 

proposicional): proposições simples e compostas; 

tabelas-verdade; equivalências.  Lógica de primeira 

ordem

01 3,1

02 -  Lógica de argumentação: analogias, inferências, 

deduções e conclusões. Diagramas lógicos
01 3,1

03 -  Operações com conjuntos. 02 1,5

04 -  Problemas aritméticos 03 0,6

05 -  Princípios de contagem 03 0,6

06 -  Probabilidade. 03 0,6

07 -  Problemas geométricos 03 0,3

08 -  Problemas matriciais 03 0,2

Total Geral 10
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Lei Orgânica do Distrito Federal 

 

Observações 

 A abordagem de cobrança da LODF se dá, via de regra, pela estudo da 

letra seca da legislação.  
 Recomendo uma leitura célere de algum material teórico e a resolução de 

questões comentadas incluindo o filtro de outras bancas, pois o Cebraspe 
não possui muitas questões de LODF. 

 Atenção especial para os tópicos: 

o Funções essenciais da Justiça e Segurança Pública 
o Processo Legislativo 

  

Assunto Grupo PQ

00 -  Fundamentos da Organização dos Poderes e do 

Distrito Federal
03 0,5

01 -  Organização do Distrito Federal (CAPÍTULOS I, II, 

III, IV)
03 0,5

02 -  Organização do Distrito Federal (CAPÍTULO V, 

VI,VII VIII)
03 0,5

03 -  Poder Legislativo 03 0,5

04 -  Processo Legislativo 03 0,5

05 -  Fiscalização Contábil e Financeira 03 0,5

06 -  Poder Executivo 03 0,5

07 -  Funções Essenciais da Justiça e Segurança Pública 03 0,2

08 -  Tributação e Orçamento 03 0,2

09 -  Ordem econômica 03 0,2

10 -  Ordem Social e Meio Ambiente 03 0,2

Total Geral 4
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Informática 

 

Observações 

 Informática é uma disciplina ampla, sendo o direcionamento de estudo 
por questões uma ferramenta essencial para aumentar a eficácia de 
desempenho. 

 Avalia a opção de fazer o estudo atento da teoria por meio de vídeo-aulas 
para facilitar a sua visualização dos principais conceitos. 

 Se não é do seu dia a dia o uso da informática, recomendo priorizar o 
estudo para os assuntos do grupo 02: 

o Rede de computadores 

o Navegadores 
o Segurança da informação 

o Edição de planilhas – Excel 
o Edição de Textos – Word 
o Sistema Operacional – Windows   

Assunto Grupo PQ

00 -  Redes de Computadores. Conceitos Básicos, 

ferramentas, etc. Protocolos de Redes.
02 1,1

01 -  Navegadores 02 1,1

02 -  Correio Eletrônico 03 0,5

03 -  Conceitos básicos de Intranet e Extranet. World 

Wide Web. Redes Sociais. Grupos de Discussão.
03 0,5

04 -  Sites de busca e Computação em Nuvem 03 0,4

05 -  Segurança da Informação 02 1,1

06 -  Raid, Firewall e Ferramentas de Proteção e 

Segurança
03 0,5

07 -  Edição de Planilhas - Microsoft Excel 02 1,8

08 -  Edição de Textos- Microsoft Word 02 1,1

09 -  Edição de Apresentações - Microsoft Power Point 03 0,5

10 -  Edição de Textos e Apresentações- LibreOffice 

Writer e Impress
03 0,7

11 -  Edição de Planilhas - LibreOffice Calc 03 0,7

12 -  Sistema Operacional - Windows 02 2,2

13 -  Sistema Operacional - Linux 03 0,7

Total Geral 13



Guilherme Solino 

Polícia Civil do Distrito Federal - Agente 
www.estrategiaconcursos.com.br 

Legislação específica da Polícia Civil do Distrito Federal 

 

Observações 

 A disciplina Legislação Específica da Polícia Civil do DF é a menos extensa 
e há uma probabilidade de termos pelo menos um item de cada assunto. 

Logo, essa disciplina apresenta um excelente benefício x custo. 
 A provável forma de cobrança dessa disciplina é por meio da letra da lei. 

Note que essa disciplina apresenta o desafio de não ter muitas questões 
de provas anteriores para direcionar o seu estudo. 

  

Assunto Grupo PQ

00 -  Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e a 

reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito 

Federal);

02 1,3

01 -  Lei nº 4.878/1965 (regime jurídico peculiar dos 

funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal)
02 1,3

02 -  Decreto nº 59.310/1966 (regime jurídico dos 

Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de 

Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal)

02 1,3

Total Geral 4
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Realidade Histórica e Geográfica do Distrito Federal 

 

Observações 

 O melhor benefício x custo para essa disciplina é o estudo atento da Lei 
Complementar n.º 94/1998 e sua regulamentação e, também, a resolução 

de todas as questões que já foram exigidas dessa Lei. 

  

Assunto Grupo PQ

00 -  Realidade histórica do Distrito Federal 03 0,7

01 -  Aspectos da Geografia Física do Distrito Federal 03 0,7

02 -  Realidade étnica, social, geográfica, cultural, 

política e econômica do Distrito Federal
02 1,1

03 -  Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal e Entorno - RIDE
02 1,5

Total Geral 4
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Atualidades 

 

Observações 

 Atenção para os temas de segurança pública, política e economia 

brasileira. 
 Note que o tema Segurança Pública possui alta incidência em questões 

discursivas. 

Assunto Grupo PQ

00 -  Economia Internacional 03 0,6

01 -  Política e Sociedade Internacional 03 0,6

02 -  Economia Brasileira 02 1,1

03 -  Política e Sociedade Brasileira 02 1,1

04 -  Ecologia e Desenvolvimento Sustentável 03 0,6

Total Geral 4


