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PLANO DE ESTUDOS 
 

Como montar o seu plano de estudos? 
 

01: Analisando o conteúdo programático do edital. 

Nosso primeiro desafio é compreender todo o conteúdo programático do edital e não deixar 

que o aluno estude a mais, a menos ou fora do edital. Aqui temos uma grande vantagem: O 

nosso curso online esta totalmente em conformidade com o edital evitando assim que o aluno 

estude errado. Para tanto vamos nomear a matéria e o aluno vai seguinte de acordo com os 

materiais do AlfaCon.  

Daremos também orientação de como utilizar de forma correta os vídeos, os PDF e as apostilas. 

Conteúdo do curso Agente – Policial Federal (PF) 

Informática 

Ética no Serviço Público 

Língua Portuguesa 

Redação 

Atualidades 

Raciocínio Lógico 

Noções de Administração 

Noções de Contabilidade 

Noções de Direito 

Administrativo 

Legislação Especial 

Noções de Direito Processual 

Penal 

Noções de Direito Penal 

Administração Financeira 

Orçamentária 

Noções de Direito 

Constitucional 

Noções de Economia 

Noções de Direito Processual 

Penal (II) 

Língua Portuguesa (I) 

Informática 

Língua Portuguesa (II) 

Leis Especiais 

Direito Penal - Parte Especial 

Redação por Tópicos 

Curso de Resolução de 

Exercícios de Matemática 

para CESPE/UNB 

Exercícios para Concursos 

Exercícios Direito Penal 

(Parte Geral) 

Passo 02: Como se organizar 

Aqui devemos seguir alguns princípios básicos antes mesmo de construirmos nossa tabela de 

estudo. Segue os princípios: 

 Estudar sempre 02 (duas) matérias por dia (Estudo Dirigido) 

 Assistir ha pelo menos 01 (um) encontro de vídeo de aula por dia (tabela abaixo) 

 Fazer sempre exercícios relativos as matérias que você estudou no dia. 

 Montar uma rotina de forma que o estudo faça parte de seu dia como se uma obrigação 

natural fosse. 

 Ter um espaço próprio para o estudo. 

Depois de elencados os princípios vamos a montagem da tabela e as respectivas explicações:



 

 

PLANO DE ESTUDO ONLINE 
 

Plano de Estudo – Polícia Federal (PF) – Agente 
Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

1 Português  
(1/15) 

Informática 
(1/15) 

Direito 
Constitucional 

(1/5) 
Português  

(2/15) 
Informática 

 (2/15) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

2 
Direito 

Constitucional 
(2/5) 

Português  
(3/15) 

Informática  
(3/15) 

Direito 
Constitucional 

(3/5) 
Português  

(4/15) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

3 Informática  
(4/15) 

Direito 
Constitucional 

(4/5) 
Português  

(5/15) 
Informática  

(5/15) 

Direito 
Constitucional 

(5/5) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

4 Português 
(6/15) 

Informática 
(6/15) 

Direito 
Administrativo  

(1/10) 
Português  

(7/15) 
Informática 

(7/15) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

5 
Direito 

Administrativo 
(2/10) 

Português  
(8/15) 

Informática 
(8/15) 

Direito 
Administrativo 

(3/10) 
Português  

(9/15) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

6 Informática 
(9/15) 

Direito 
Administrativo 

(4/10) 
Português  

(10/15) 
Informática  

(10/15) 

Direito 
Administrativo 

(5/10) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

7 Português  
(11/15) 

Informática  
(11/15) 

Direito 
Administrativo 

(6/10) 
Português  

(12/15) 
Informática  

(12/15) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

8 Informática  
(13/15) 

Direito 
Administrativo 

(7/10) 
Informática  

(14/15) 
Português  

(13/15) 
Informática  

(15/15) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

9 Direito Penal 
(1/11) 

Direito 
Administrativo 

(8/10) 
Português  

(14/15) 
Direito Penal 

(2/11) 

Direito 
Administrativo 

(9/10) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 



 

 

 

10 Português  
(15/15) 

Direito Penal 
(3/11) 

Direito 
Administrativo 

(10/10) 
Redação 

(1/3) 
Direito Penal 

(4/11) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

11 Contabilidade 
(1/9) 

Redação 
(2/3) 

Direito Penal 
(5/11) 

Contabilidade 
(2/9) 

Redação 
(3/3) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

12 Direito Penal 
(6/11) 

Contabilidade 
(3/9) 

Raciocínio 
Lógico 
(1/9) 

Direito Penal 
(7/11) 

Contabilidade 
(4/9) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

13 
Raciocínio 

Lógico 
(2/9) 

Direito Penal 
(8/11) 

Contabilidade 
(5/9) 

Raciocínio 
Lógico 
(3/9) 

Direito Penal 
(9/11) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

14 Contabilidade 
(6/9) 

Raciocínio 
Lógico 
(4/9) 

Direito Penal 
(10/11) 

Contabilidade 
(7/9) 

Raciocínio 
Lógico 
(5/9) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

15 Direito Penal 
(11/11) 

Contabilidade 
(8/9) 

Raciocínio 
Lógico 
(6/9) 

Processual Penal 
(1/5) 

Contabilidade 
(9/9) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

16 
Raciocínio 

Lógico 
(7/9) 

Processual Penal 
(2/5) 

Economia 
(1/3) 

Raciocínio 
Lógico 
(8/9) 

Processual Penal 
(3/5) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

17 Economia 
(2/3) 

Raciocínio 
Lógico 
(9/9) 

Processual Penal 
(4/5) 

Economia 
(3/3) 

Administração 
(1/7) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

18 Processual Penal 
(5/5) 

Adm. Fin. e Orç. 
(1/5) 

Administração 
(2/7) 

Legislação Esp. 
(1/6) 

Adm. Fin. e Orç. 
(2/5) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

19 Administração 
(3/7) 

Legislação Esp. 
(2/6) 

Adm. Fin. e Orç. 
(3/5) 

Administração 
(4/7) 

Legislação Esp. 
(3/6) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

20 Administração 
(5/7) 

Adm. Fin. e Orç. 
(4/5) 

Administração 
(6/7) 

Ética 
(1/1) 

Administração 
(7/7) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 



 

 

21 Legislação Esp. 
(4/6) 

Adm. Fin. e Orç. 
(5/5) 

Atualidades 
(1/2) 

Legislação Esp. 
(5/6) 

Atualidades 
(2/2) 

Resumos/Mod. C. 
+ 

Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

22 Legislação Esp. 
(6/6) 

X X X X 
Resumos/Mod. C. 

+ 
Exercícios 

Simulado  
+  

Redação 

 

OBS: Com a saída do novo edital, o curso regular (PAGO) será o único revisado e atualizado, assim como o plano de estudo para que seja ajustado às 

atualizações feitas. Para ter acesso ao curso pago, clique aqui (link: https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/regular/agente-da-policia-federal-pf) 

 

Orientações: 

1- O plano foi feito para que seja visto um encontro por dia com 3 disciplinas diferentes por semana. Caso perca um encontro, continue seguindo o 

plano e compense no sábado para pôr as matérias em dia. (Ex: Não assisti ao 3° encontro de RLM no dia certo, verei essa aula no dia que for o 4° 

Encontro e as aulas do 4° Encontro verei no sábado). Se o aluno fizer o 4° Encontro sem ter visto antes o 3°, é possível que encontre dificuldade, 

pois às vezes o assunto seguinte exige como requisito o que o professor passa no encontro anterior. 

 

2- Aos sábados o aluno poderá fazer exercícios de diversos assuntos de determinada matéria ou fazer questões apenas dos assuntos que viu na 

semana. A sugestão é que os alunos novos deem ênfase ao que viram durante a semana e conforme progride nos estudos, passe a fazer questões 

de diversos tópicos. Os exercícios podem ser feitos através do pacote de exercícios adquirido com o curso (quando disponível), plataforma qstão e 

apostilas. 

 

3- Aos sábados o aluno pode utilizar a parte da manhã fazer resumos do que foi visto na semana para reforçar ainda mais a preparação, rever aulas 

das matérias básicas, que são as disciplinas mais complexas dos concursos e que demandam maior tempo de estudo (nesse caso poderá assistir as 

aulas de reforço para isso) e resolver muitos exercícios a tarde. 

 

4- Aos domingos poderá fazer simulados e separar o turno da noite para organizar o que estudará na semana seguinte a fim de que não ocorram 

imprevistos. 

 

5- É muito importante a repetição das questões e acompanhar o comentário dos professores no gabarito dos simulados, seja nas certas, para 

confirmar se realmente sabia o assunto ou se chutou e deu sorte, quanto nas em branco e erradas, para que possa aprender o assunto. 

https://www.alfaconcursos.com.br/cursos/regular/agente-da-policia-federal-pf


 

 

PLANO DE ESTUDOS DIRIGIDO 
 

Entendendo o Estudo Dirigido 
 

1. As matérias foram distribuídas de uma maneira que você estude todas uniformemente! 

Resumos aos sábados e Simulados aos domingos. 

 

 

2. O estudo está organizado em ciclos (lembra sobre o que falamos agora pouco, não é?), 

no qual ao terminar a última semana retornará ao início da tabela. 

 

 

3. Ao final do ciclo, você perceberá que, além de passar por todas as matérias, terá uma 

carga horária satisfatória dos conteúdos estudados. 

 

 

4. Dedique-se forte e vá seguindo o plano de estudo e fazendo muitos exercícios. Quando 

você sentir que está dominando muito uma matéria e se complicando em outras, troque 

o quadro e retire o que você sabe mais e acrescente o que sabe menos! 

 

Aqui, vale a velha máxima:  

“Sem exercícios e simulados você não vai chegar a lugar algum, assim, detone com os 

exercícios e não perca um simulado sequer!” 

 

Importante 

Seguindo o plano FIELMENTE você conseguirá atingir os conteúdos previstos no edital. 

Com isso, será possível, além de estudar bastante os conteúdos, ter feito vários simulados e 

suas fichas com resumos.  

 

Por isso, com um plano e seguindo-o à risca (como um verdadeiro concurseiro) as chances de 

aprovação aumentam consideravelmente. 

 

SÓ DEPENDE DE VOCÊ!!! 

O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.



 

 

Plano de Estudo 

Segunda 
3 horas 

Terça 
3 horas 

Quarta 
3 horas 

Quinta 
3 horas 

Sexta 
3 horas 

Sábado 
 

Domingo 
 

Português 
+ 

D. Constitucional 
+ 

Exercícios (ambos) 

Raciocínio Lógico 
+ 

D. Administrativo 
+ 

Exercícios (ambos) 

Informática 
+ 

Direito Penal 
+ 

Exercícios (ambos) 

AFO 
+ 

Processo Penal 
+ 

Exercícios (ambos) 

Administração 
+ 

Leis Especiais  
+ 

Exercícios (ambos) 

Contabilidade 
+  

Resumos 
+ 

Exercício da 
semana e Outros 

Organização dos 
estudos 

+ 
Simulados 

D. Constitucional 
+ 

Português 
+ 

Exercícios (ambos) 

D. Administrativo 
+ 

Raciocínio Lógico 
+ 

Exercícios (ambos) 

Direito Penal 
+ 

Informática 
+ 

Exercícios (ambos) 

Processo Penal 
+ 

AFO 
+ 

Exercícios (ambos) 

Leis Especiais 
+ 

Administração 
+ 

Exercícios (ambos) 

Contabilidade 
+ 

Resumos 
+ 

Exercício da 
semana e Outros 

Organização dos 
estudos 

+ 
Simulados 

Português 
+ 

D. Constitucional 
+ 

Exercícios (ambos) 

Raciocínio Lógico 
+ 

D. Administrativo 
+ 

Exercícios (ambos) 

Informática 
+ 

Direito Penal 
+ 

Exercícios (ambos) 

AFO 
+ 

Processo Penal 
+ 

Exercícios (ambos) 

Administração 
+ 

Leis Especiais  
+ 

Exercícios (ambos) 

Contabilidade 
+  

Resumos 
+ 

Exercício da 
semana e Outros 

Organização dos 
estudos 

+ 
Simulados 

D. Constitucional 
+ 

Português 
+ 

Exercícios (ambos) 

D. Administrativo 
+ 

Raciocínio Lógico 
+ 

Exercícios (ambos) 

Direito Penal 
+ 

Informática 
+ 

Exercícios (ambos) 

Processo Penal 
+ 

AFO 
+ 

Exercícios (ambos) 

Leis Especiais 
+ 

Administração 
+ 

Exercícios (ambos) 

Contabilidade 
+ 

Resumos 
+ 

Exercício da 
semana e Outros 

Organização dos 
estudos 

+ 
Simulados 

Obs.: Não foi inserido a matéria de Economia para que você possa focar 100% nas outras Matérias de peso (Lembre-se: você poderá 
estudar no seu curso online) – Essa Grade é sugestiva, mas que poderá ser adaptada de acordo com seus avanços. 


