
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
1. Interpretação de textos do discurso jornalístico: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, crônica, 

charge, tirinha, propaganda. (AD+VD) 
2. Sinônimos e antônimos. (AD+VD) 
3. Sentido próprio e figurado das palavras. (AD+VD) 
4. Ortografia oficial. (AD+VD) 
5. Acentuação gráfica. (AD+VD) 
6. Pontuação. (AD+VD) 
7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, preposições e conjunções. (AD+VD) 
8. Emprego de pessoas, modos e tempos verbais. (AD+VD) 
9. Concordância verbal e nominal. (AD+VD) 
10. Variação linguística. (AD+VD) 
 
Matemática e Raciocínio Lógico  

1. Sistema de numeração decimal. (AD+VD) 
2. Números naturais. (AD+VD) 
3. Números racionais. (AD+VD) 
4. Operações com números naturais e racionais. (AD+VD) 
5. Porcentagem. (AD+VD) 
6. Tratamento da informação: leitura e interpretação de tabelas e gráficos. (AD+VD) 
7. Espaço e forma: identificação, descrição e interpretação de figuras geométricas. (AD+VD) 



 

8. Lógica Proposicional Básica. (AD+VD) 
8.1. Proposições e Conectivos. (AD+VD) 
8.2. Operações Lógicas Sobre Proposições. (AD+VD) 
8.3. Tabelas-Verdades. (AD+VD) 
8.4. Tautologias, Contradições e Contingências. (AD+VD) 
8.5. Implicação Lógica. (AD+VD) 
8.6. Equivalência Lógica. (AD+VD) 
 

Atualidades, História, Geografia e Conhecimentos 
Gerais do Estado e da Cidade de Goiás 
1. Temas relevantes de diversas áreas em evidência no mundo e no Brasil na atualidade: política, 
economia, sociedade, cultura, meio ambiente, tecnologia, educação, saúde, relações internacionais e 
suas conexões com o contexto histórico. 1.1. Epidemias. 1.2. Migrações. 1.3. Globalização. 1.4. 

Democracia. (AD+VD) 
2. Mundo do trabalho na atualidade. (AD+VD) 
3. Desastres ambientais no Brasil contemporâneo. (AD+VD) 
4. Mobilidade Urbana. (AD+VD) 
5. Direitos Humanos. (AD+VD) 
6. Atualidades econômicas, políticas e sociais do Estado de Goiás. (AD+VD) 
História, Geografia e Conhecimentos Gerais do estado e da Cidade de Goiás: 7. História do estado e da 

cidade de Goiás: o bandeirantismo e sociedade mineradora. (AD+VD) 
8. Goiás nos séculos XIX e XX e a construção de Goiânia. (AD+VD) 
9. Geografia de Goiás: regiões goianas. (AD+VD) 
10. Patrimônio natural, cultural e histórico do estado e da cidade de Goiás. (AD+VD) 
11. Aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais do estado e da cidade de Goiás. (AD+VD) 
12. Aspectos atuais: o desenvolvimento do setor de serviços; o turismo religioso, cultural e ecológico; os 
impactos socioeconômicos e ambientais do crescimento do turismo, do extrativismo mineral e das 

monoculturas no munícipio de Goiás. (AD+VD) 


