
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, sentido próprio e figurado das 

palavras (AD+VD 

Ortografia Oficial (AD+VD 

Pontuação (AD+VD 

Acentuação (AD+VD 

Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 

conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações) (AD+VD 

Concordância verbal e nominal (AD+VD 

Regência verbal e nominal (AD+VD 

Colocação pronominal (AD+VD 

Crase (AD+VD) 
Sintaxe (AD+VD) 
 

Matemática  
Resolução de situações-problema. (AD+VD) 
Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; (AD+VD) 
Números Racionais: Operações e Propriedades. (AD+VD) 
Números e Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções (AD+VD) 



 

Divisão Proporcional (AD+VD) 
Regra de Três Simples e Composta. (AD+VD) 
Porcentagem. (AD+VD) 
Juros Simples. (AD+VD) 
Sistema de Medidas Legais. (AD+VD) 
Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume  (AD+VD) 
Raciocínio Lógico.  (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos 
História, população, clima e geografia do município de Nova Iguaçu/RJ. (AD+VD) 
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. (AD+VD) 
Primeiros Socorros. (AD+VD) 
Proteção ao Meio Ambiente (AD) 
Cidadania. (AD+VD 

Lei nº 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. . (AD+VD) 
Ética e sigilo profissional . (AD+VD) 
Lei Federal nº 13.022/2014. (AD+VD) 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Arts. 1° a 5º, 37, 38 e 144. (AD+VD) 
CÓDIGO PENAL: Arts. 1° a 6°, 13 a 19, 23 a 25, 121 a 129; art. 146 a 150; art. 155 a 159 e art. 312 a 

327). (AD+VD) 
 


