
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Gerais 
 

HISTÓRIA: História Geral – Grandes Civilizações, Personagens Históricos. (AD+VD) 
A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. (AD+VD) 
O Renascimento Cultural Europeu. (AD+VD) 
Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. (AD+VD) 
Idade Média. (AD) 
A Revolução Francesa. (AD+VD) 
A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra Mundial. (AD+VD) 
História do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia. (AD+VD) 
Brasil República. (AD+VD) 
Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura. 

(AD+VD) 
Guerra do Paraguai. (AD) 
Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra 

dos Farrapos, Independência do Brasil, Imigração no Brasil. (AD+VD) 
Era Vargas. (AD+VD) 
GEOGRAFIA: Geografia Geral – Hidrografia. (AD+VD) 
Mapas, África, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia. (AD+VD) 
Geopolítica. (AD+VD) 
Geografia Física. (AD+VD) 
Produção e Consumo de Energia e Minerais Metálicos. (AD+VD) 
GEOGRAFIA DO BRASIL - Industrialização Brasileira. (AD+VD) 
Urbanização Brasileira. (AD+VD) 
Agropecuária. (AD+VD) 
Questões Ambientais. (AD+VD) 
Clima do Brasil. (AD+VD) 
Mapas do Brasil. (AD) 



 

Desmatamento no Brasil. (AD+VD)  
Rio Amazonas. (AD+VD) 
MERCOSUL. (AD+VD) 
Dados geográficos. (AD+VD)  
Relevo Brasileiro. (AD+VD) 
Efeito Estufa. (AD+VD) 
Aquífero Guarani, Hidrografia. (AD+VD) 
Vegetação. (AD+VD) 
ATUALIDADES: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política. (AD+VD) 
Economia. (AD+VD) 
Sociedade. (AD+VD) 
Educação. (AD+VD) 
Segurança. (AD+VD) 
Tecnologia. (AD+VD) 
Energia. (AD+VD) 
Relações internacionais. (AD+VD) 
Desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia, e suas vinculações 

históricas. (AD+VD) 
 


