
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olá, Maxi Concurseiro (a). 
Você poderá utilizar a área do aluno (Painel de Tutoria) para enviar todas as suas dificuldades em 

relação ao nosso material que foi elaborado de acordo com o edital do concurso. 
As dúvidas serão encaminhadas para os professores responsáveis e serão respondidas em até cinco 

dias úteis. 
Serão tratados neste curso todos os temas que o tutor verifique a necessidade de maior explicação, 

porém a apostila digital que o acompanha, é completa de acordo com edital. 
Eventuais aulas que estiverem em gravação, serão disponibilizadas no prazo máximo de 01 mês antes 

da prova. 
Bons estudos! 

 

ATENÇÃO: 
AD - Conteúdo abordado apenas na Apostila Digital. 
VD - Conteúdo abordado na Videoaula.  
 

Língua Portuguesa: 
 

Interpretação de texto. (AD+VD) 
Ortografia oficial. (AD+VD) 
Acentuação gráfica. (AD+VD) 
Pontuação. (AD+VD) 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. (AD+VD) 
Vozes verbais: ativa e passiva. (AD+VD) 
Colocação pronominal. (AD+VD) 
Concordância verbal e nominal. (AD+VD) 
Regência verbal e nominal. (AD+VD) 
Crase. (AD+VD) 
Sinônimos, antônimos e parônimos. (AD+VD) 
Sentido próprio e figurado das palavras (AD+VD) 

 
 
 
 
 
 



 

Informática: 

 

Dispositivos de armazenamento. (AD+VD) 
Periféricos de um computador. (AD+VD) 
Configurações básicas do Windows 10. (AD+VD) 
Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). (AD+VD) 
Configuração de impressoras. (AD+VD) 
Noções básicas de internet e uso de navegadores. (AD+VD) 
Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails. (AD+VD) 

 

Raciocínio Lógico: 
 

Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. (AD+VD) 
Lógica de argumentação. (AD+VD) 
Diagramas lógicos. (AD+VD) 
Resolução de situações-problema. (AD+VD) 
Reconhecimento de sequências e padrões. (AD+VD) 
Avaliação de argumentos por diagramas de conjuntos. (AD+VD) 

 

Conhecimentos Específicos:  

 
Noções de Direito Administrativo - Ato Administrativo. Conceito de Elementos. Espécies e Atributos. 

(AD+VD) 
Administração Pública. Princípios e Organização. (AD+VD) 
Servidores e Empregados Públicos: Cargo e Emprego Público; (AD+VD) 
Concurso Público; Aposentadoria; Responsabilidade Civil, Criminal e Administrativa. (AD+VD) 
Noções de Direito Constitucional - Princípios Fundamentais da Constituição da República – artigos 1º 

ao 4º da Constituição Federal de 1988; (AD+VD) 
Dos Municípios – artigos 29° a 31° da Constituição Federal de 1988; (AD+VD) 
Normas Constitucionais relativas à Administração Pública e ao Servidor Público – artigos 37° a 41° da 

Constituição Federal de 1988; (AD+VD) 
Da Segurança Pública – artigo 144°.(AD+VD) 
Noções de Direitos Humanos e Cidadania - Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos; (AD+VD) 
Direitos Sociais; (AD+VD) 
Nacionalidade; (AD+VD) 
Direitos Políticos (artigos 5° a 16° da Constituição Federal de 1988). (AD+VD) 
Princípios Constitucionais relativos ao Direito Penal. (AD+VD) 
Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – Das Medidas de Proteção (artigos 

98° a 101°);(AD+VD) 
Da Prática de Ato Infracional (artigos 103° a 109°); Das Garantias Processuais (artigos 110° e 

111°);(AD+VD) 
Das Medidas Socioeducativas (artigos 112° a 128°);(AD+VD) 



 

Dos Crimes e das Infrações Administrativas (artigos 225° a 258°);(AD+VD) 
Lei Federal nº 13.022/2014. (AD+VD) 

 


