
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 textos. (AD+VD) 
Tipologias textuais: descritiva, narrativa, injuntiva/instrucional.Gêneros textuais (AD+VD) 
Palavras sinônimas e antônimas (AD+VD) 
Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome (pessoal, demonstrativo e 

possessivo), conjugação verbal. (AD+VD) 
Pontuação: vírgula, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação (AD+VD) 
Tipos de frases: declarativa, interrogativa e exclamativa. (AD+VD) 
Variação linguística. (AD+VD) 
 

Matemática 
 
Números naturais e inteiros: operações (soma, subtração, multiplicação e divisão) e resolução de 

problemas sobre as quatro operações. (AD+VD) 
Problemas com equações do primeiro grau. (AD+VD) 
Resolução de problemas envolvendo medidas de comprimento, superfície, massa, capacidade e 

tempo (AD+VD) 
Sistema Monetário Nacional – Real. (AD+VD) 
Razão, proporção, porcentagem e regra de três simples. (AD+VD) 

 



 

Informática 
 

Conhecimentos básicos de hardware; . (AD+VD) 
Manipulação de arquivos e dispositivos de armazenamento. (AD+VD) 
Sistemas Operacionais. (AD+VD) 
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico; . (AD+VD) 
Editor de texto (Microsoft Word) – funcionalidades básicas e configurações de impressão. (AD+VD) 
 

Prova de Redação 
 
Aspectos Gramaticais: Correção gramatical (pontuação, acentuação gráfica, ortografia, concordância 

verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal).Aspectos Estruturais: a) Estrutura 
textual: título, introdução, desenvolvimento e conclusão; b) Coesão textual; c) Domínio da língua culta e 

vocabulário adequado; d) Coerência na exposição de ideias (AD+VD) 


