
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
Formação e significação de palavras. Sinonímia, antonímia e polissemia (AD+VD) 
Sílaba: separação e classificação (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 
 

Números: Sistemas de Numeração Decimal. O conjunto dos números naturais: operações, 

divisibilidade, decomposição de um número natural nos seus fatores primos. (AD+VD) 
 
 



 

O conjunto dos números inteiros: operações, múltiplos e divisores. (AD+VD) 
O conjunto dos números racionais: propriedades, operações, operações com frações, potenciação e 

radiciação. (AD+VD) 
O conjunto dos números reais: números irracionais, a reta real e intervalos. (AD+VD) 
Unidades de medidas: comprimento, área, volume, massa, tempo e velocidade. Cálculo de área e 

perímetro de figuras planas. Conversão de unidade de medidas. (AD+VD) 
Porcentagens e juros simples. (AD+VD) 
Equações do 1º grau. (AD+VD) 
Leitura e identificação de dados apresentados em gráficos de colunas e tabelas. (AD+VD) 
 

Noções Básicas de Informática 
 

Sistemas operacionais: conhecimentos do ambiente Windows Windows 10: configurações básicas do 
Sistema Operacional (painel de controle); organização de pastas e arquivos; operações de manipulação 

de pastas e arquivos (criar, copiar, mover, excluir e renomear). (AD+VD) 
Editor de texto Microsoft Word 2016 e superior: criação, edição, formatação e impressão; criação e 

manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos e figuras; geração de mala direta. (AD) 
Planilha eletrônica Microsoft Excel 2016 e superior: criação, edição, formatação e impressão; utilização 

de fórmulas; geração de gráficos; classificação e organização de dados. (AD+VD) 
Software de Apresentações PowerPoint 2016 e superior: criação, edição, formatação e impressão das 

apresentações. (AD+VD) 
Segurança. Conceitos de segurança da informação. Ameaças, tipos de ataques e vulnerabilidade. 

Ataques e proteções relativos a hardware e software. (AD+VD) 
Conhecimentos de internet: noções básicas; correio eletrônico (receber e enviar mensagens; anexos; 

catálogos de endereço; organização das mensagens); navegadores (Internet Explorer, Google Chrome e 

Mozilla Firefox). (AD+VD) 
 
 
 
 
 
 
 


