UNICURSOS
EDITAL DO CONCURSO SIMULADO DE SOLDADO 2ª CLASSE DA
POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO
O Unicursos, escola preparatória para concursos públicos, torna pública a abertura das
inscrições para a realização de prova SIMULADA do concurso de SOLDADO 2ª CLASSE DA
POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO (PM-SP), com o intuito de preparar melhor o candidato
para a prova oficial do concurso público.
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Simulado será realizado sob a responsabilidade da escola preparatório Unicursos,
levando como base o último edital publicado do concurso de Soldado 2ª Classe da Polícia Militar de SP.
1.2. O Concurso Simulado destina-se à simulação da realização do concurso, de forma a auxiliar
no treinamento dos alunos candidatos para a prova oficial do referente concurso público.
2 O processo referente às inscrições, elaboração, organização, aplicação e correção dos exames de
conhecimentos será realizado sob a responsabilidade da Unicursos, obedecidas as normas deste Edital.

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO SIMULADO UNICURSOS

A inscrição do (a) candidato (a) confirmará o conhecimento e a aceitação das normas, bem como
das condições estabelecidas neste Edital, não podendo alegar desconhecimento.
1 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição prevista neste Edital.
3 A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou pelo site eletrônico da Unicursos
https://unicursos.com.br/eventos/ , no período de 10 de setembro 2019 a 07 de novembro de 2019,

observando o horário de funcionamento da Escola (De segunda a sexta-feira das 8h às 21h e aos sábados
das 8h às 16h).
3.1 A inscrição pode ser realizada pessoalmente ou pelo site eletrônico mediante a matrícula e o
pagamento de importância indicada a seguir, a título de ressarcimento de despesas com material e
serviços.

3.2 O valor da taxa de inscrição será de R$ 10,00 (dez reais) para alunos ativos na Instituição e R$
15,00 (quinze reais) para ex-alunos e não alunos da Instituição e poderá ser efetuado o pagamento
através de débito, crédito, cheque ou dinheiro no ato da inscrição pessoalmente ou pelo paypal através
do site eletrônico da Unicursos.
3.3 A inscrição somente será confirmada após comprovação do efetivo pagamento da taxa de
inscrição.
3.4 A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá se o concurso simulado não se
realizar, sendo que a responsabilidade será da Unicursos.
3.5 Em hipótese alguma haverá reserva de vagas sem o prévio pagamento.

CAPÍTULO III - DAS PROVAS DO CONCURSO SIMULADO UNICURSOS
1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá a duração de 4 (quatro) horas, não
podendo o candidato ausentar-se, definitivamente, da sala de provas antes das primeiras 2 (duas) horas e
30 (trinta) minutos, sob pena de desligamento do concurso simulado.
1.1. a Prova Objetiva (Parte I) será composta por 60 (sessenta) questões de múltipla escolha com
cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta, de acordo com o conteúdo
programático constante do “Anexo B”:
1.1.1. Língua Portuguesa e Interpretação de Texto - 20 (vinte);
1.1.2. Matemática - 15 (quinze);
1.1.3. Conhecimentos Gerais - 15 (quinze);
1.1.4. Noções Básicas de Informática - 5 (cinco);
1.1.5. Noções de Administração Pública - 5 (cinco);
1.2. A Prova Dissertativa (Parte II) será composta de uma redação, na qual se espera que o
candidato produza uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura
de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo
próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual,
considerando a importância de apresentar um texto bem articulado.

CAPÍTULO IV – DA APLICAÇÃO DA PROVA SIMULADA UNICURSOS
1 A realização da Prova objetiva do concurso simulado está prevista para o dia 10 de novembro
de 2019 e será realizada na própria escola Unicursos, no horário das 09h00 ÀS 13H00.
2 As atualizações e informações pertinentes serão divulgadas oportunamente através do site
eletrônico da Unicursos, sendo de responsabilidade do candidato a consulta.
3 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
4 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova
como justificativa de sua ausência.
5 O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do concurso simulado (sem devolução do valor da
inscrição).
6 Na prova simulada, o candidato deverá assinalar na Folha de Respostas (gabarito)
personalizada, único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões personalizado.
6.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato;
6.2 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura, ainda que legível.
6.3 O candidato deverá restituir a folha de respostas ao deixar o local de provas;
7 O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta transparente de
tinta preta e documento de identificação, sendo exigido também a apresentação da carteirinha
Unicursos aos alunos ativos.
7.1 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (no caso do nome não constar na lista).
8

Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, calculadoras, impressos
ou quaisquer anotações.
9

Será de responsabilidade do candidato à conferência dos seus dados pessoais e do material

recebido no início das provas, inclusive as instruções constantes na capa do caderno e da folha de
respostas.
10 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de
realização das provas.
11 No dia da realização da prova, na hipótese do nome do candidato não constar nas listas
disponíveis entre as salas, a escola procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do
comprovante de inscrição (recibo de pagamento).
12 O candidato que não comparecer ou que se apresentar após o horário estabelecido no
edital para o início da prova será eliminado do concurso.
13 Se, após a prova, for constatado que o candidato utilizou processos ilícitos para sua
realização ou que burlou as disposições, sua prova será anulada e, em consequência, será excluído
do concurso, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
14 Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 (três) últimos candidatos, até que o
ultimo deles entregue sua prova.
15 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo a transcrição para a folha de
respostas.
CAPÍTULO V – DO GABARITO PRELIMINAR E DO JULGAMENTO DA PROVA
OBJETIVA SIMULADA
1. O gabarito preliminar será divulgado no site eletrônico da Unicursos no 11 de novembro de
2019, a partir das 14 horas.
2. A prova preambular será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, atribuindo-se 1
(um) ponto para cada questão correta.
3. Será considerado habilitado nessa prova o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) de acertos em cada um dos módulos definidos no item 1, observado o limite
estabelecido no item 2, ambos deste capítulo.
CAPÍTULO VI – DO RANKING CLASSIFICATÓRIO DO CONCURSO SIMULADO
1

A Lista classificatória (ranking) final será publicada no site eletrônico da Unicursos para

ciência dos interessados, depois de procedido o desempate de notas, conforme abaixo mencionado.

2

Na hipótese de igualdade na pontuação final, terá preferência para fins desempate,

sucessivamente, o candidato que:
2.1 Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o encerramento das inscrições
(Lei 10.741/2003);
2.2 Que obtiver maior quantidade de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
2.3 Que obtiver maior quantidade de acertos nas questões de Matemática;
2.4 Que obtiver maior quantidade de acertos nas questões de Noções de informática;
2.4 Que obtiver maior quantidade de acertos nas questões de Noções de legislação;
2.5 Que obtiver maior quantidade de acertos nas questões de Noções de história;
2.6 Que obtiver maior quantidade de acertos nas questões de Noções de geografia;
2.7 mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS
1 Será admitido recurso em face de todos os editais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a
partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do ato recorrido.
2 Admitir-se-á um único recurso por candidato (a) para cada evento referido no item 2 deste
capítulo.
3 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerado, para tanto, a
data e horário da postagem.
4 O recurso deverá ser enviado para o e-mail: pedagogico@unicursos.com.br.

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.5 O resultado final do concurso simulado será divulgado no site eletrônico da Unicursos no dia
22 de novembro de 2019.
2.6 A resolução comentada de cada questão estará disponível no site eletrônico da Unicursos a
partir das 17 horas do dia 11 de novembro de 2019.

São José dos Campos, 30 de agosto de 2019.

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A legislação deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da
publicação do edital.
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
2. Sinônimos e antônimos.
3. Sentido próprio e figurado das palavras.
4. Pontuação.
5. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
6. Concordância verbal e nominal.
7. Regência verbal e nominal.
8. Colocação pronominal.
9. Crase.
MATEMÁTICA
1. Números inteiros: operações e propriedades.
2. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades.
3. Mínimo múltiplo comum.
4. Razão e proporção.
5. Porcentagem.
6. Regra de três simples.
7. Média aritmética simples.
8. Equação do 1º grau.
9. Sistema de equações do 1º grau.
10. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
12. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras.
13. Raciocínio lógico.
14. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS
1. HISTÓRIA GERAL
1.1. Primeira Guerra Mundial.
1.2. O nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial.

1.3. A Guerra Fria.
1.4. Globalização e as políticas neoliberais.
2. HISTÓRIA DO BRASIL
2.1. A Revolução de 1930 e a Era Vargas.
2.2. As Constituições Republicanas.
2.3. A estrutura política e os movimentos sociais no período militar.
2.4. A abertura política e a redemocratização do Brasil.
3. GEOGRAFIA GERAL
3.1. A nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização.
3.2. Os principais problemas ambientais.
4. GEOGRAFIA DO BRASIL
4.1. A natureza brasileira (relevo, hidrografia, clima e vegetação).
4.2. A população: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos.
4.3. As atividades econômicas: industrialização e urbanização, fontes de energia e
agropecuária.
4.4. Os impactos ambientais.
5. ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e
internacionais, ocorridos a partir de 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital,
divulgados na mídia local e/ou nacional.
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
1. MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010.
2. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
3. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.
4. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides,
anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides.
5. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos.
6. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão

de páginas.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1.1. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais:
1.1.1. Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
1.1.2. Capítulo IV – Dos Direitos Políticos.
1.2. Título III – Da Organização do Estado:
1.2.1. Capítulo VII – Da Administração Pública:
1.2.1.1. Seção I – Disposições Gerais;
1.2.1.2. Seção III – Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
1.3. Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas:
1.3.1. Capítulo III – Da Segurança Pública.
2. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1. Título II – Da Organização e Poderes:
2.1.1. Capítulo III – Do Poder Executivo;
2.1.2. Capítulo IV – Do Poder Judiciário:
2.1.2.1. Seção V – Do Tribunal de Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça
Militar.
2.3. Título III – Da Organização do Estado:
2.3.1. Capítulo I – Da Administração Pública:
2.3.1.1. Seção I – Disposições Gerais;
2.3.2. Capítulo II – Dos Servidores Públicos do Estado:
2.3.2.1. Seção I – Dos Servidores Públicos Civis;
2.3.2.2. Seção II – Dos Servidores Públicos Militares;
2.3.3. Capítulo III – Da Segurança Pública:
2.3.3.1. Seção I – Disposições Gerais;
2.3.3.2. Seção III – Da Polícia Militar.
3. LEI FEDERAL Nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação;
3.1. DECRETO nº 58.052/12 – Regulamenta a Lei nº 12.527/11, que regula o acesso a informações, e
dá providências correlatas.

