
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Redação oficial de cartas, ofícios, requerimentos, telegramas e certidões. (AD+VD) 
Ortografia oficial, orientações ortográficas. (AD+VD) 
Encontros vocálicos e consonantais. (AD+VD) 
Pontuação. (AD+VD) 
Acentuação Gráfica: sílaba, divisão silábica, sílaba tônica, regras de acentuação gráfica. (AD+VD) 
Uso da crase. (AD+VD) 
Morfologia: prefixos e sufixos. (AD+VD) 
Classes de palavras e mecanismos de flexão. (AD+VD) 
Colocação pronominal. (AD+VD) 
Sintaxe: análise sintática: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e 

composto; orações coordenadas e subordinadas. (AD+VD) 
Regência verbal e nominal. (AD+VD) 
Concordância verbal e nominal. (AD+VD) 
Sinônimos, Antônimos, homônimos e Parônimos. (AD+VD) 
Concordância e Regência, Formas de Tratamento, Conjugação de Verbos, colocação de pronomes 

nas frases. (AD+VD) 
Correção de textos. (AD+VD) 
Sintaxe. (AD+VD) 
Análise e interpretação de textos. (AD+VD) 



 

Matemática 
 

Teoria de conjuntos: operações com conjuntos, conjuntos numéricos, intervalos; produto cartesiano; 

relações; funções: domínio, contra-domínio e imagem, função composta e função inversa. (AD+VD) 
Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais. (AD+VD) 
Porcentagem, descontos, juros. (AD+VD) 
Geometria e medidas, Regra de três, Sistema de pesos e medidas. (AD+VD)  
Mínimo Múltiplo Comum, Máximo Divisor Comum, raiz quadrada. (AD+VD) 
Sistema Monetário Nacional (Real). (AD+VD) 
Equações de 2º grau. (AD+VD) 
Problemas com as quatro operações. (AD+VD) 

 

Conhecimentos em Informática 
 

Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux). (AD+VD) 
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 

transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com 

o conjunto de aplicativos. (AD+VD) 
MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 

cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, 
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 

predefinidos, caixas de texto. (AD+VD) 
MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 

elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 

classificação de dados. (AD+VD) 
MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, 

guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 

numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. (AD+VD) 
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 

(AD+VD) 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas 

antivírus, Políticas de backup. (AD+VD) 
 
 
 


