
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 

Leitura, compreensão e interpretação de textos de diferentes tipos textuais: descritivo, narrativo, 
dissertativo, e de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de 
opinião, charge, propaganda, ensaio. As questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar 

a ideia central de um texto; (AD+VD) 
Estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias(AD+VD) 
Relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro 

texto. (AD+VD) 
Habilidade de produção textual. (AD+VD) 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 

baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica. 
(AD+VD) 

Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica(AD+VD) 
Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, concordância verbal. (AD+VD) 
Semântica: antônimos, sinônimos. (AD+VD) 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. (AD+VD) 
 
 
 
 
 



 

Matemática: 
 

Números: Sistemas de Numeração Decimal. (AD+VD) 
O conjunto dos números naturais: operações, divisibilidade, decomposição de um número natural nos 

seus fatores primos. (AD+VD) 
O conjunto dos números inteiros: operações, múltiplos e divisores. (AD+VD) 
O conjunto dos números racionais: propriedades, operações, operações com frações, potenciação e 

radiciação. (AD+VD) 
O conjunto dos números reais: números irracionais, a reta real e intervalos. (AD+VD) 
Unidades de medidas: comprimento, área, volume, massa, tempo e velocidade. (AD+VD) 
Cálculo de área e perímetro de figuras planas. (AD+VD) 
Conversão de unidade de medidas. (AD+VD) 
Proporcionalidade: grandezas diretamente proporcionais e regra de três simples. (AD+VD) 
Porcentagens e juros simples. (AD+VD) 
Equações do 1º grau. (AD+VD) 
Leitura e identificação de dados apresentados em gráficos de colunas e tabelas. (AD+VD) 
 

Atualidades: 
 

Atualidades e conhecimentos gerais do Município de Uberlândia, (AD+VD) 
Do Estado de Minas Gerais, (AD+VD) 
Do Brasil; (AD+VD) 
Conhecimentos relativos a aspectos históricos, geográficos, políticos, econômicos, culturais e sociais 

do Município de Uberlândia, (AD+VD)do Estado de Minas Gerais, (AD+VD) 
Do Brasil. (AD+VD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


