
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

Fonema (AD+VD) 
Silaba (AD+VD) 
Ortografia (AD+VD) 
Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, 

interjeição e artigo (AD+VD) 
Acentuação (AD+VD) 
Concordância nominal. Concordância Verbal (AD+VD) 
Sinais de Pontuação (AD+VD) 
Uso da crase (AD+VD) 
Colocação dos pronomes nas frases (AD+VD) 
Interpretação de Textos (AD+VD) 
Paragrafação (AD) 
Informações literais e interferências (AD+VD) 
Ponto de vista do autor (AD+VD) 
Variação linguística (AD+VD) 
 
 
 



 

Matemática 

 
Conjunto de números: naturais, inteiro, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 

problemas (AD+VD) 
MDC e MMC – cálculo – problemas. (AD+VD) 
Porcentagem. (AD+VD) 
Juro Simples. (AD+VD) 
Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume. (AD+VD) 
Análise combinatória (AD+VD) 
Noção de função (AD+VD) 
Probabilidade (AD+VD) 
Progressão aritmética (AD+VD) 
Progressão geométrica (AD+VD) 
Raciocínio lógico. (AD+VD) 
 

Informática 
 
Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema Operacional, Navegadores, Aplicativos. 

Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivo. 
Internet: Navegação e navegadores da internet, links, sites, busca e impressão de páginas. Segurança 

na internet. (AD+VD) 
Microsoft Windows (versão 7 ou superior): conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 

trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos meus, programas e 

aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos; (AD+VD) 
Microsoft Office (Versão 2010 ou superior). Microsoft Word: 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) 
Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 

elaboração de tabelas 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) 
Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar nova mensagem de e-mail, encaminhar e responder 

e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail à mensagem, imprimir uma 

mensagem e e-mail. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 
 

História do Brasil (AD+VD) 
Geografia do Brasil (AD+VD) 
Atualidades sobre ciências (AD+VD) 
Religião (AD+VD) 
Politica (AD+VD) 
Esporte (AD+VD) 
Cultura Geral (Nacional e Internacional) (AD+VD) 



 

Atualidades Nacionais e Internacionais (AD+VD) 
Meio Ambiente (AD+VD) 
Cidadania. Direitos Sociais, Individuais e Coletivos (AD+VD) 
Ciência Hoje, Pandemia, Endemia e Epidemia hoje (AD+VD) 
 


