
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Compreensão e interpretação de textos (AD+VD) 
2 Tipologia textual. (AD+VD) 
3 Ortografia oficial (AD+VD) 
4 Acentuação gráfica (AD+VD) 
5 Emprego das classes de palavras. (AD+VD) 
6 Emprego do sinal indicativo de crase. (AD+VD) 
7 Sintaxe da oração e do período. (AD+VD) 
8 Pontuação (AD+VD) 
9 Concordância nominal e verbal. (AD+VD) 
10 Regências nominal e verbal (AD+VD) 
11 Significação das palavras (AD+VD) 
12 - Redação Oficial: Manual de Redação da Presidência da República (disponível no sítio do Planalto 

na internet). (AD+VD) 
13 - Colocação do pronome átono. (AD+VD) 
 
 
 
 
 
 



 

Matemática Financeira 
 
1 - Conceitos gerais - o conceito do valor do dinheiro no tempo; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo 

de caixa; Equivalência financeira (AD+VD) 
2 - Sequências – lei de formação de sequências e determinação de seus elementos; progressões 

aritméticas e progressões geométricas (AD+VD) 
3 - Juros Simples – cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da 

operação financeira. 4 - Juros Compostos - cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal 

e do prazo da operação financeira (AD+VD) 
5 - Descontos – cálculo do valor atual, do valor nominal e da taxa de desconto (AD+VD) 
6 - Sistemas de Amortização - sistema PRICE (método das prestações constantes); sistema SAC 

(método das amortizações constantes). (AD+VD) 
 

Conhecimentos de Informática 

 
1 - Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e 

PowerPoint - versão O365). (AD) 
2 - Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança; (AD+VD) 
Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4893, de 26 de fevereiro de 2021. (AD) 
3 - Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 

(AD+VD) 
4 - Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet 

e intranet. (AD+VD) 
5 - Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na 

Web. (AD+VD) 
6 - Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. (AD+VD) 
7 - Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). 

(AD+VD) 
8 - Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio (AD) 
9 - Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo (AD+VD) 
10 - Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google 

Hangout, Zoom, Google Drive e Skype). (AD+VD) 
 

Conhecimentos de Informática 

 
A Redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo.A 

Redação será avaliada conforme os critérios a seguir: a) adequação ao tema proposto; b) adequação ao 
tipo de texto solicitado; c) emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação 
e demarcação das partes do texto); d) capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente 
argumentos pertinentes ao tema proposto; e) pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão 
(adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação). 

(AD+VD) 


