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Introdução 
Olá!  

Seja bem-vindo seja bem-vinda ao nosso curso de língua portuguesa para o concurso 

da Receita Federal! 

Este nosso material servirá tanto para quem vai disputar o concurso para o cargo de 

Auditor quanto para quem vai tentar o de Analista.  

O foco deste material são as provas/questões da Esaf. 

Quem “conversa” com você é a profa. Júnia Andrade. Eu falo em meu nome e em 

nome da profa. Heliane que nos ajudará a reforçar os conteúdos a partir de exercícios 
decorrentes de algumas partes sensíveis da disciplina.  

Como todos sabem, português está longe de ser uma disciplina de fácil domínio e, 
neste projeto, vamos ingressar com aulas em PDF e aulas em vídeo para tentar dar 
uma cobertura objetiva, precisa e eficiente dos assuntos que têm mais chances de 

aparecer na prova de vocês.  

Para quem não conhece meu trabalho, esclareço que estou na área de 

português/discursivas para concursos há quase duas décadas.  

Sim! Faço parte da turma de professores veteranos para concursos, com 
conhecimento bastante amplo e seguro acerca de praticamente todas as bancas 

atuantes em concursos públicos.  

Vamos “falar” do caminho até essa aprovação: como será desenvolvido o nosso 

curso? 

 

Neste curso, pretendo seguir o seguinte cronograma e disposição dos 

conteúdos: 

Aula demonstrativa nos vídeos a seguir. 

 

https://youtu.be/HiUzi7gbch4 
 

https://youtu.be/UPjFLj0x8Ss--  

 

 

 

 

https://youtu.be/HiUzi7gbch4
https://youtu.be/UPjFLj0x8Ss--
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Aula  Data  Professor  Conteúdo  Formato  

1 30/3 Júnia  Mapa da Esaf: sinopse dos 
assuntos mais cobrados nas 

provas. 

 

PDF + vídeo 

2 5/4 Heliane  Exercícios de ocorrência de 

crase 
PDF 

3 13/4 Heliane  Exercícios de Pronomes: 

emprego. 
PDF 

4 20/4 Heliane Exercícios de pontuação PDF 

5 27/4 Heliane Exercícios de concordância 

verbal 
PDF 

6 5/5 Heliane Exercícios de morfologia: 

pronomes, verbos, conjunções. 

PDF 

7 11/5 Heliane Exercícios de correção 

gramatical em geral. 

PDF 

8 18/5 Júnia  Análise de 5 (cinco) provas 

estratégicas da banca 
vídeo 

 

Vou resumir o procedimento que vamos adotar 

 Como muitos de vocês já devem saber, o foco do meu curso é a prova da 

banca em si. Eu não sou de perder muito tempo exclusivamente com o edital, 
porque nem sempre tudo o que consta nos editais se concretiza nas provas. 

Então, eu ataco “com força” o que realmente é objeto das provas.  

  Eu estruturei todo o curso para seguirmos uma estratégia mais eficaz de 

preparação: 

1º - apresento um mapa geral com o que é mais cobrado nas provas de 
português da Esaf. Haverá um resumo em PDF, mas a complementação total 

das explicações fica mais clara em vídeo. Por isso, optei pelo formato misto.  

2º - A profa. Heliane Miscali irá reforçar os assuntos mais importantes com 

exercícios em PDF para que vocês possam treinar exatamente as partes que 

consideramos mais complicadas em prova.  

3º - Minha última aula é composta de provas da banca as quais eu gosto de 
comentar em vídeo, pois fazer exercício isolado é um processo e conhecer a 

dinâmica da prova é outro bem diferente.  

 Procedendo dessa forma, não há o que errar, pessoal. O curso fica 

dinâmico e mais coerente com a realidade do concurso em si.  

 



PORTUGUÊS 
Receita Federal 
AULA 0| Mapa das questões 
Profas. Júnia e Heliane 

 

Página 4 de 8 | www.ricardoalexandre.com.br 
 

 Vamos à aula!? 

 

 Nesta aula demonstrativa, eu vou mostrar a vocês como resolver com 

agilidade provas da Esaf. Farei um mapa da banca e depois demonstrarei como 

vamos desenvolver os conteúdos, sem perder tempo.  

 

Mapa das principais questões 

Emprego da Crase 

MAPA-2017 

 

 

 



PORTUGUÊS 
Receita Federal 
AULA 0| Mapa das questões 
Profas. Júnia e Heliane 

 

Página 5 de 8 | www.ricardoalexandre.com.br 
 

Pontuação 

ATA- 2014 

 

 

Concordância verbal 

Funai - 2017 
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Pronomes/conjunções/coesão 

AFRFB-2014 
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Interpretação 
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Verbos 

Anac - 2016 

 

 

 

 

 

Desejo sucesso a todos vocês! 

 

Profa. Júnia Andrade 

  

 


