
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
Tipos e gêneros textuais (AD+VD) 
Coerência e coesão textual (AD+VD) 
Texto e discurso (AD) 
Formação e significação de palavras. Sinonímia, antonímia e polissemia. (AD+VD) 
Ortografia e acentuação (AD+VD) 
Tipos de frases (AD+VD) 
Emprego dos sinais de pontuação e seus efeitos de sentido (AD+VD) 
Morfologia: emprego e classificação das palavras (AD+VD) 
Concordância verbal e concordância nominal (AD+VD) 
Regência verbal (AD+VD) 
Sintaxe: estrutura da oração e do período composto (AD+VD) 
 

Raciocínio Lógico 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO DEDUTIVO Estruturas lógicas. (AD+VD) 
Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. (AD+VD) 



 

Lógica sentencial (ou proposicional). Proposições simples e compostas. Tabelas – verdade de 

proposições compostas. (AD+VD) 
Equivalências. (AD+VD) 
Leis de De Morgan. (AD+VD) 
Diagramas lógicos. (AD+VD) 
Lógica de primeira ordem. (AD+VD) 
Operações com conjuntos. (AD+VD) 
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e matriciais. (AD+VD) 
PROPORCIONALIDADE Razões e proporções. Grandezas direta e inversamente proporcionais.  

(AD+VD) 
Regra de três simples e composta. (AD+VD) 
Porcentagens. (AD+VD) 
Juros simples e compostos. (AD+VD) 
ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE Resolução de situações problemas envolvendo o 

Princípio Fundamental da Contagem. (AD+VD) 
Identificação do espaço amostral e evento de experimentos aleatórios. Resolução de Problemas 

envolvendo probabilidade simples. (AD+VD) 
ESTATÍSTICA Conceitos fundamentais de estatística descritiva (população, amostra e amostragem).  

(AD+VD) 
Organização de dados (tabelas e gráficos). (AD+VD) 
Medidas de tendência central (média, moda e mediana). (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos 
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL Constituição; poder Constituinte; Constituição brasileira 

de 1988: princípios fundamentais (AD+VD) 
Direitos e garantias fundamentais (AD+VD) 
Organização dos poderes (AD+VD) 
Defesa do Estado e das instituições democráticas. (AD+VD) 
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO Administração Pública; (AD+VD) 
Organização administrativa;  (AD+VD) 
Ato administrativo, (AD+VD) 
Poderes da Administração; (AD+VD) 
Bens públicos; (AD+VD) 
Servidor público. (AD+VD) 
BRASIL. Lei nº 13.022, de 08/08/2014; (AD+VD) 
BRASIL. Lei nº 9.503, de 23/09/1997 – Código de Trânsito Brasileiro; (AD+VD) 
LEGISLAÇÃO BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Títulos I, II, III, IV e 

V; (AD+VD) 
Título III (AD+VD) 
Título IV (AD+VD) 
UBÁ. Lei Orgânica do Município de Ubá; UBÁ. Lei Complementar nº 201/2019. (AD+VD) 
 


