
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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 de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de 

vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; coesão e coerência.  (AD+VD) 
- Emprego dos pronomes demonstrativos. (AD+VD) 
- Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento. (AD+VD) 
- Emprego de tempos e modos verbais. (AD+VD) 
- Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, 

conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). (AD+VD) 
- Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia; conotação e denotação. 

(AD+VD) 
- Sintaxe da oração e do período. (AD+VD) 
- Emprego do acento grave. (AD+VD) 
- Pontuação. (AD+VD) 
- Concordâncias verbal e nominal. (AD+VD) 
- Regências verbal e nominal. (AD+VD) 
- Variantes linguísticas. (AD+VD) 
 

Raciocínio Lógico  
- Raciocínio Lógico. (AD+VD) 
- Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências. (AD+VD) 
 



 

Matemática  
- Resolução de situações-problema. (AD+VD) 
- Operações com números reais. (AD+VD) 
- Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. (AD+VD) 
- Razão e proporção. (AD+VD) 

Porcentagem.  
- Regra de três simples e composta. (AD+VD) 
- Média aritmética simples e ponderada. (AD+VD) 
- Juro simples. (AD+VD) 
- Equação do 1 º e 2º graus. (AD+VD) 
- Sistema de equações do 1º grau. (AD+VD) 
- Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. (AD+VD) 
- Sistemas de medidas usuais. (AD+VD) 
- Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. (AD+VD) 
 

Noções de Informática  
- Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema 

Operacional Windows 7 e 10. (AD+VD) 
- Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 

de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos. (AD+VD) 
- Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. - 

Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. (AD+VD) 
- Microsoft Office 2013 (criação, formatação e manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações 

e bancos de dados). (AD+VD) 
 

Conhecimento Específico 
- Hierarquia pública. (AD+VD) 
- Princípios fundamentais para o bom atendimento. (AD+VD) 
- Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de arquivamento; 
modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados; elaboração de relatórios 

e registros. (AD+VD) 
- Noções de estoque. (AD+VD) 
- Noções de contratos administrativos. (AD+VD) 
- Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista. (AD) 
- Regimento Interno da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. (AD) 
-  Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa). (AD+VD) 
- Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Processo Administrativo). (AD+VD) 
- Constituição de República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º ao 14; 21º ao 24º, 29º ao 30º e 59º 

ao 69º. (AD+VD) 
- Manual de Redação da Presidência da República, 2ª ed. revista e atualizada, 2002: Capítulos II, IV e V. 
(AD+VD) 
 


