
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. (AD+VD) 
 

Língua Portuguesa : 
- Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e 
de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 

argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. (AD+VD) 
- As questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar 
uma informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar 
uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de 
uma informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação 
explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia 
principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto 
e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na 
análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou 
gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos 
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e 

pressuposições. (AD+VD) 
- Habilidade de produção textual. (AD+VD) 
- Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. (AD+VD) 
- As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos:  

- Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. (AD+VD) 
- Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. (AD+VD) 
- Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: 

derivação, composição e outros processos; (AD+VD) 
- classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. (AD+VD) 



 

- Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância 

verbal e nominal; (AD+VD) 
- regência nominal e verbal, crase; (AD+VD) 
- colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). 
(AD+VD)  
- Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. (AD+VD) 
- Denotação e conotação. (AD+VD) 
- Figuras de linguagem. (AD+VD) 
- Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. (AD+VD) 
 

Noções de Informática: 
- Conceitos básicos de operação com arquivos em ambientes Windows 7 ou superior; (AD+VD) 
- Conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios); (AD+VD) 
- Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios; (AD+VD) 
- Conhecimentos básicos de editor de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, 

formatação e impressão; (AD+VD) 
- Conhecimentos Básicos em Planilhas Eletrônicas; Internet e E-mail. (AD+VD) 
 

 
Conhecimentos Específicos: 
- Lei Orgânica do Município de Montes Claros; (AD+VD) 
- Regimento Interno da Câmara Municipal de Montes Claros; (AD+VD) 
- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Montes Claros (AD+VD) 


