
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. (AD+VD) 
 

Língua Portuguesa: 
- Leitura e Interpretação de texto. (AD+VD) 
 - Concordância Verbal. (AD+VD) 
- Concordância Nominal. (AD+VD) 
- Regência Verbal. (AD+VD) 
- Orações Coordenadas. (AD+VD) 
 - Orações Subordinadas. (AD+VD) 
- Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. (AD+VD) 
 - Locuções verbais. (AD+VD) 
- Crase. (AD+VD) 
- Verbos. (AD+VD) 
 - Pontuação. (AD+VD) 
- Sintaxe de Regência. (AD+VD) 
- Figuras de Linguagem. (AD+VD) 
- Classes de Palavras. (AD+VD) 
- Termos da Oração. Ortografia. (AD+VD) 
- Processos de formação de palavras. (AD+VD) 
- Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. (AD+VD) 
 - Acentuação Gráfica. (AD+VD) 
 



 

Matemática : 
- Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. (AD+VD) 
- Geometria básica. (AD+VD) 
- Conjuntos numéricos. (AD+VD) 
- Equações do 1º e 2º graus. (AD+VD) 
- Sistemas de equações. (AD+VD) 
- Criptografia. (AD+VD) 
- Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, 

interseção e diferença. (AD+VD) 
- Comparações. (AD+VD) 
- Numeração. (AD+VD) 
- Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os 

itens do programa; porcentagem e juros simples. (AD+VD) 
 

Noções de Informática: 
- Noções de hardware. (AD+VD) 
- Noções de sistema operacional (ambiente Windows). (AD+VD) 
- Edição de textos, planilhas e apresentações (Office 2013 ou superior). (AD+VD) 
- Uso de Internet: navegador; recursos do navegador; busca na Internet; uso de ferramenta de 
mensagem eletrônica (email, antispam e listas). Noções de segurança (senhas, prevenção de vírus e 

outros códigos maliciosos, antivírus, SPAM e antispam, cópias de segurança). (AD+VD) 

Atualidades: 
- Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais relacionados ao município e 

do estado, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2019, divulgados na mídia local. (AD) 

Conhecimentos Específicos: 
- Resolução nº 44, de 1992 (Lei Orgânica do Município de Limeira); (AD+VD) 
- Lei Municipal nº 41/91 (Estatuto do Servidor Público do Município de Limeira); (AD+VD) 
- Ética e disciplina no funcionalismo público; (AD+VD) 
- Noções gerais de organização de escritório; (AD+VD) 
- Noções de protocolo, registro, tramitação, expedição, arquivamento de documentos; (AD+VD) 
- Comunicação, relações interpessoais nas organizações e trabalho em equipe; (AD+VD) 
- Atendimento ao públicos interno e externo. (AD+VD) 
 
 


