
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
Ortografia (escrita correta das palavras). (AD+VD) 
Significado das palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. (AD+VD) 
Divisão Silábica. (AD+VD) 
Pontuação. (AD+VD) 
Acentuação Gráfica. 

Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural). (AD+VD) 
Interpretação de Texto. (AD+VD) 
Emprego dos Pronomes. (AD+VD) 
Regência nominal e verbal. (AD+VD) 
Concordância nominal e verbal. (AD+VD) 
 

Matemática   
 

Raciocínio Lógico. (AD+VD) 
Conjuntos Numéricos: Números Naturais, Inteiros, Racionais e Reais. (AD+VD) 
Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. (AD+VD) 
 



 

Regra de três: simples e composta. (AD+VD) 
Juros: simples e composto. Porcentagem. (AD+VD) 
Equações de 2°. Grau. (AD+VD) 
Probabilidades. (AD+VD) 
Resolução de Problemas. (AD+VD) 
Logaritmos e Exponencial. (AD+VD) 
Progressão Aritmética. (AD+VD) 
Progressão Geométrica. (AD+VD) 
Análise Combinatória. (AD+VD) 
Números Fracionários, Critérios de Divisibilidade, Algoritmo da Divisão, Mínimo Múltiplo Comum 

(MMC) e Máximo Divisor Comum (MDC). (AD+VD) 
Potenciação. (AD+VD) 
Sistema de medidas: comprimento, volume, área e tempo. (AD+VD) 
Geometria Euclidiana Plana e Espacial. (AD+VD) 
Fundamentos de Estatística. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Gerais: 
 

Direitos e deveres do Cidadão; (AD+VD) 
Temas nacionais e regionais abordados em jornais, revistas e televisão: Região Metropolitana do 

Cariri; (AD+VD) 
Economia do Brasil e do Estado do Ceará; (AD+VD) 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro; (AD+VD) 
Esporte e Educação no Estado do Ceará e no Brasil; (AD+VD) 
Meios de comunicação: mídias digitais e redes sociais; (AD) 
Desenvolvimento urbano brasileiro; (AD+VD) 
Aspectos geográficos do Brasil: regiões, estados, capitais; (AD+VD) 
Aspectos sobre o Município de Barbalha e sobre o Estado do Ceará: Autoridades municipais e 

estaduais; Serviços públicos; Limites do Município de Barbalha; Datas comemorativas municipais e 
nacionais; População do Município de Barbalha; Economia do Município de Barbalha; aspectos turísticos 
do Município de Barbalha; Poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado do Ceará e do Município 

de Barbalha. (AD+VD) 
 

Legislação Municipal: 
 

1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988. (AD+VD) 
1.1 Dos Municípios; (AD+VD) 
1.2 Do Poder Legislativo; (AD+VD) 
1.3 Competência dos municípios; (AD+VD) 
1.4 Fiscalização dos municípios; (AD+VD) 
2. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA; (AD+VD) 
3. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA (RI); (AD+VD) 


