
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Ortografia (AD+VD) 
Plural de substantivos e adjetivos (AD+VD) 
Conjugação de verbos (AD+VD) 
Concordância entre adjetivo e substantivo e entre o verbo e seu sujeito (AD+VD) 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas (AD+VD) 
Pontuação (AD+VD) 
Compreensão de textos (AD+VD) 
Separação silábica (AD+VD) 
Acentuação (AD+VD) 
 

Matemática 
 

Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. (AD+VD) 
Problemas envolvendo as quatro operações. (AD+VD) 
Sistema de medidas. (AD+VD) 
Sistema monetário brasileiro. (AD+VD) 
 



 

Noções de Administração Pública 
 
Administração Pública (Definições de Administração Direta, Administração Indireta, Autarquia, 

Fundação Pública e Empresa Pública. (AD+VD) 
Política de Recursos Humanos na Administração Pública. (AD+VD) 
Princípios da Administração Pública (Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e 

Eficiência). (AD+VD) 
Acesso a Informações (Decreto n.º 58.052/2012). (AD) 
Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de São Paulo (Lei n.º 10.294/1999). (AD) 
Ética no Serviço Público. (AD+VD) 
 

Noções de Informática 
 

Noções básicas de armazenamento de dados: arquivos, pastas, programas; (AD+VD) 
MS Office: Word, Excel, PowerPoint e Outlook (Versão 2007 e/ou versão atualizada); (AD+VD) 
Conceitos básicos e características do sistema operacional Windows; (AD+VD) 
Conceitos e modos de utilização de ferramentas Internet Explorer; (AD+VD) 
Conceitos básicos de segurança da Informação com foco no comportamento do usuário. (AD+VD) 


