
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Português  
Interpretação de texto. (AD+VD) 
Sinonímia. (AD+VD) 
Classes gramaticais. (AD+VD) 
Termos essenciais da oração. (AD+VD) 
Variação linguística. (AD+VD) 
Pontuação. (AD+VD) 
Ortografia. (AD+VD) 
Concordância verbal. (AD+VD) 
Acentuação gráfica. (AD+VD) 
 

Matemática:  
Unidades de Medida de Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa e Tempo. (AD+VD) 
Conjuntos Numéricos: Operações e Propriedades da Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; 

Expressões Numéricas e Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Frações: Operações e Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Números Decimais: Operações e Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Potenciação e Radiciação: Operações; Propriedades e Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Múltiplos e Divisores: Critérios de Divisibilidade; Mínimo Múltiplo Comum; Máximo Divisor Comum e 

Resolução de Problemas. (AD+VD) 



 

Números Primos; Decomposição em fatores primos e Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Expressões Algébricas e Valor Numérico. (AD+VD) 
Razão e Proporção: Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais; Regra de Três Simples e 

Composta; Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Porcentagem, Juros Simples e Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Equação do 1º grau: Resolução e Problemas. (AD+VD) 
Equação do 2º grau: Resolução e Problemas. (AD+VD) 
Sistemas de Equações do 1º grau: Resolução e Problemas. Perímetros, Áreas e Volumes: Resolução 

de Problemas. (AD+VD) 
Circunferência: Diâmetro, Raio e Comprimento: Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Ângulos: Elementos e Medidas; Ângulos complementares e Suplementares; Ângulos Adjacentes e 

Opostos pelo Vértice; Ângulos congruentes e Bissetriz de um Ângulo. (AD+VD) 
Teorema de Tales e Aplicações. (AD+VD) 
Teorema de Pitágoras e Aplicações. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Gerais:  
Noções básicas sobre temas relevantes da Paraíba: história, sociedade, economia, cultura e meio 

ambiente. (AD) 
Sociedade e saúde: Doenças, surtos e epidemias divulgados pela mídia brasileira na atualidade. 

(AD+VD) 
Principais desafios que marcam o Brasil no Terceiro Milênio: Trânsito e cidadania; questões 

ambientais; violência e segurança pública. (AD+VD) 
Mundo do trabalho: profissões e inovações tecnológicas. (AD+VD) 
Sociedade, internet e fake news; (AD+VD) 
O Brasil na atualidade: sociedade, política e economia. (AD+VD) 


