
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:  
Habilidades de compreensão e interpretação de textos verbais e multimodais. (AD+VD) 
Enunciado, texto, discurso e intencionalidade discursiva. (AD+VD) 
Gêneros textuais e suas multimodalidades. (AD+VD) 
O texto como centro das práticas de linguagem. (AD+VD) 
O discurso citado. (AD+VD) 
Leitura e escrita numa perspectiva discursiva/interativa. (AD+VD) 
A produção do texto, a revisão e a reescrita. (AD+VD) 
Variação linguística. (AD+VD) 
Figuras de linguagem. (AD+VD) 
Níveis de linguagem. (AD+VD) 
Aspectos relacionados à gramática normativa/ prescritiva. Morfossintaxe das classes gramaticais. 

(AD+VD) 
Aspectos relacionados à semântica e ao discurso. (AD+VD) 
Processos de articulação do texto: elementos de coesão e coerência textuais. (AD+VD) 
 

Raciocínio Lógico:  
Conceitos Básicos de Raciocínio Lógico; (AD+VD) 
Princípios do Raciocínio Lógico: Princípio de Identidade, (AD+VD) 
Princípio da Não Contradição, (AD+VD) 



 

Princípio do Terceiro Excluído; (AD+VD) 
Compreensão de Estruturas Lógicas; (AD+VD) 
Tautologia, (AD+VD) 
Contradição e Contingência; (AD+VD) 
Conectivos Lógicos; (AD+VD) 
Tabelas-Verdade; (AD+VD) 
Lógica de Argumentação: Analogias, Inferências, (AD+VD) 
Deduções e Conclusões; (AD+VD) 
Diagramas Lógicos; (AD+VD) 
Operações com Conjuntos; (AD+VD) 
Cálculos com Proporções e Porcentagens; (AD+VD) 
Sentenças Abertas; (AD+VD) 
Raciocínio lógico-matemático. (AD+VD) 
 

Conhecimentos Específicos:  
Direito Constitucional: Conceitos e Princípios. (AD+VD) 
Histórico das Constituições. (AD) 
Aplicabilidade das Normas Constitucionais. (AD+VD) 
Teoria Geral dos Direito Fundamentais. (AD+VD) 
Constituição Federal: Título I - Dos Princípios Fundamentais. (AD+VD) 
Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais. (AD+VD) 
Título III - Da Organização do Estado. (AD+VD) 
Título IV - Da Organização dos Poderes. (AD+VD) 
Título VI - Da Tributação e do Orçamento. (AD+VD) 
Direito Administrativo: Conceitos e Princípios, Organização Administrativa Brasileira, Poderes 

administrativos, Administração pública. (AD+VD) 
Órgãos públicos. (AD+VD) 
Agente administrativo. (AD) 
Ato administrativo – modalidades. Contratos administrativos – modalidades. (AD+VD) 
Lei nº 8.429/92 e alterações (Improbidade Administrativa). (AD+VD) 
Lei nº 8.666/93 e alterações (Contratos Administrativos e Licitações). (AD+VD) 
Lei Complementar nº 101/2000 e alterações (Lei de Responsabilidade Fiscal) (AD+VD) 
Lei nº 12.527/2001 e alterações (Lei de Acesso à Informação). (AD+VD) 
Lei nº 10.520/2002 e alterações (Pregão). (AD+VD) 


