
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
Fonologia: Conceitos básicos, Classificação dos fonemas, Sílabas, Encontros Vocálicos, Encontros 

Consonantais, Dígrafos, Divisão silábica. (AD+VD)  
Ortografia: Conceitos básicos, O Alfabeto, Orientações ortográficas. (AD+VD) 
Acentuação: Conceitos básicos, Acentuação tônica, Acentuação gráfica, Os acentos, Aspectos genéricos 
das regras de acentuação, As regras básicas, As regras especiais, Hiatos, Ditongos, Formas verbais 

seguidas de pronomes, Acentos diferenciais. (AD+VD)  
Morfologia: Estrutura e Formação das palavras, Conceitos básicos, Processos de formação das palavras, 
Derivação e Composição, Prefixos, Sufixos, Tipos de Composição, Estudo dos Verbos Regulares e 

Irregulares, Classe de Palavras. (AD+VD) 
Sintaxe: Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, Termos Acessórios da Oração, 

Período. (AD+VD)  
Sintaxe de Concordância. (AD+VD) 
Sintaxe de Regência. (AD+VD) 
Sintaxe de Colocação. (AD+VD) 
Funções e Cargos das palavras “que” e “se”. (AD+VD) 
Sinais de Pontuação. (AD+VD) 
Problemas gerais da língua culta: O uso do hífen, O uso da Crase. (AD+VD) 
Interpretação e análise de Textos. (AD+VD) 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração, Dissertação, Tipos de Discurso, Qualidades de defeitos de 

um texto, Coesão Textual. (AD+VD) 



 

Estilística: Figuras de linguagem, Vícios de Linguagem. (AD+VD) 
 

Matemática: 
Conjuntos. (AD+VD) 
Sistema de Numeração: Classes. (AD+VD) 
Números ordinais. (AD+VD) 
Números Reais: Operações com números reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de 
divisibilidade por 2, 3 e Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo Divisor Comum.  

Decomposição em fatores primos. (AD+VD) 
Números Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador 
Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Números Decimais: Representação e 

leitura. Operações. (AD+VD) 
Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção. (AD+VD) 
Regra de três simples direta e inversa. (AD+VD) 
Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais. (AD+VD) 
Sistema Monetário Brasileiro. (AD+VD) 
Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa. 

Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. (AD+VD) 
Fatoração e Produtos Notáveis. (AD+VD) 
Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. (AD+VD) 
Função do 2º grau. Gráficos.  Discussão. Inequações e Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto 

das raízes. (AD+VD) 
Trigonometria no triângulo retângulo. Funções trigonométricas. Relações entre as funções. (AD+VD) 
Matrizes. (AD+VD) 
Determinantes. (AD+VD) 
Regra de Crammer. (AD+VD) 
Logaritmos decimais. Propriedades. Equações (AD+VD) 
Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. 

Relações métricas no triângulo retângulo. (AD+VD) 
Geometria Espacial. (AD+VD) 
 

Raciocínio Lógico  

Estruturas lógicas, proposições, valores lógicos. (AD+VD) 
Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. (AD+VD) 
Lógica proposicional: proposições simples e compostas. (AD+VD) 
Silogismo e tautologia. (AD+VD) 
Tabelas-verdade. (AD+VD) 
Equivalências. (AD+VD) 
Leis de Morgan. (AD+VD) 
Diagramas lógicos. (AD+VD) 
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e geométricos. (AD+VD) 
Análise combinatória: combinações, arranjos e permutações, Probabilidades. (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) 
 

Conhecimentos Específicos 
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) 
Noções de conservação e preservação de acervos documentais. (AD+VD) 
Noções na área de recursos humanos materiais. (AD+VD) 
Comunicação, relações interpessoais nas organizações e trabalho em equipe. (AD+VD) 
Elaboração de organogramas, fluxogramas e cronogramas. (AD+VD) 
Contratos administrativos. (AD+VD) 
Atendimento aos públicos interno e externo. (AD+VD) 
Resolução nº 44, de 1992 (Lei Orgânica do Município de Limeira). (AD+VD) 


