
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Ortografia. (AD+VD) 
Acentuação gráfica. (AD+VD) 
Pontuação. (AD+VD) 
Classes de palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção). 

(AD+VD) 
Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, 

Concordância verbal. (AD+VD) 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa. (AD+VD) 
Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação. (AD+VD) 
Regência nominal e verbal. (AD+VD) 
Colocação pronominal. (AD+VD) 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação. (AD+VD) 
Recursos linguísticos (linguagem figurada). (AD+VD) 
Redação. (AD+VD) 
Interpretação de textos. (AD+VD) 

 
 
 
 



 

Matemática 
 

Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização simples. (AD+VD) 
Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1º e 

2º Graus – resolução – problemas. (AD+VD) 
Noções de relação e função, Função de 1º Grau, Funções, Função constante, Relação e função: 

noções gerais, domínio, imagem. (AD+VD) 
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta. 

(AD+VD) 
Porcentagem. (AD+VD) 
Juros (Simples e Composto). (AD+VD) 
Conjunto de números inteiros: operações. (AD+VD) 
Conjunto de números racionais: operações. (AD+VD) 
Expressões algébricas: operações. (AD+VD) 
Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux). (AD+VD) 
MS-Windows 7: 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. (AD+VD) 
MS-Office 2010. 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. (AD+VD) 
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. (AD+VD) 
MSPowerPoint 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. (AD+VD) 
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 

(AD+VD) 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas 

antivírus, Políticas de backup. (AD+VD) 
 
 
 


