
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Compreensão e interpretação de texto (AD+VD) 
Tipos e gêneros textuais (AD+VD) 
Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica (AD+VD) 
Emprego do sinal indicativo de crase (AD+VD) 
Pontuação (AD+VD) 
Classes e emprego de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, 

conjunção, interjeição e advérbio. Gênero e número dos substantivos. Coletivos (AD+VD) 
Sintaxe da oração (período simples e composto) (AD+VD) 
Colocação pronominal (AD+VD) 
Concordância verbal e nominal (AD+VD) 
Significado das palavras: sinônimos, antônimos, denotação e conotação (AD+VD) 
 

Matemática 
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. (AD+VD) 
Operações com conjuntos. Operações com números inteiros e racionais. (AD+VD) 
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. (AD+VD) 
Operações e problemas com razões, proporções e porcentagens. (AD+VD) 
Regra de três: simples e composta. (AD+VD) 
Juros simples e composto. (AD+VD) 



 

Sistemas lineares: equações, inequações, sistemas e problemas. (AD+VD) 
Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. 

(AD+VD) 
Leitura de gráficos. (AD+VD) 
Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. (AD+VD) 
Perímetro e área de figuras planas, volumes de sólidos (AD+VD) 
 

Atualidades  
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política (AD+VD) 
Economia (AD+VD) 
Transporte (AD+VD) 
Sociedade (AD+VD) 
Meio ambiente (AD+VD) 
Educação (AD+VD) 
Saúde (AD+VD) 
Ciência, tecnologia (AD+VD) 
Desenvolvimento sustentável (AD+VD) 
Segurança pública (AD+VD) 
Energia (AD+VD) 
Relações internacionais, suas inter-relações e vinculações históricas (AD+VD) 
 

Legislação 
Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua). 

(AD+VD) 
 


