
 
 

 
 

Nesta opção ao treinamento convencional o CursoANPAD Preparatório,  em associação 

com a NwSoluções – Planejamento, Tutoria e Ensino, 

oferece a oportunidade de um treinamento, na modalidade 

a distância - EaD, em Raciocínio Lógico – RL, Raciocínio 

Quantitativo – RQ e Inglês Instrumental visando a 

realização do Teste ANPAD, sendo o acompanhamento e a 

supervisão dos trabalhos conduzida por professor(es) tutor(es) altamente qualificado(s). 

 

Os serviços de tutoria e ensino são apoiados pela nossa Plataforma de Ensino à 

Distância suportada pelo Moodle - Open-source Learning Platform e, tendo integrado, 

o WizIQ Virtual Classroom além de excelente material didático, disponível também em 

CD-ROM. 

 

 
Leia mais: http://www.nwsolucoes.com/ 

(1) O aluno inscrito regularmente no treinamento receberá, após a confirmação de sua 

inscrição pelo PagSeguro UOL, os dados necessários para o “login” em nossa Plataforma 

de Ensino à Distância. Terá então acesso a todo nosso material didático constituído de 

Cadernos, Apostilas, Encartes, Listas de Exercícios, Questionários de Avaliação e diversas Provas 

anteriores completas do Teste ANPAD. 

(2) Haverá uma primeira reunião pedagógica, online via Skype, com um dos tutores com 

o objetivo de avaliar o perfil do treinando, suas eventuais dificuldades e, partindo dessas 

informações, construir um programa de trabalho mais adequado.     
 

(3) O andamento das atividades será semanal sendo que o aluno receberá ao início de 

cada semana orientação referente as suas atividades incluindo a programação de aulas 

daquela semana. 

 

http://www.nwsolucoes.com/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.nwsolucoes.com%2F


 
 

Não há aulas gravadas! Todas são interativas e online em 

horários pré-agendados, sempre que possível, observando 

a disponibilidade dos instrutores e dos alunos, de segundas 

as sextas-feiras em horário comercial. As aulas ocorrem em 

pequenos grupos de, no máximo, cinco (05) pessoas (WizIQ 

Virtual Classroom) podendo, eventualmente, serem 

individuais (Skype ou Google Hangouts). 

As dúvidas, conceituais ou em exercícios e em problemas 

anteriores do Teste ANPAD serão sanadas pelo nosso 

exclusivo “serviço de suporte a dúvidas” não havendo 

qualquer limitação para o número de consultas, seja por 

e-mail, por telefone, via Skype ou Google Hangouts, 

havendo nos casos de consulta online, o que é natural, 

necessidade de marcação de horário. 

 

Caso o(s) tutor(es), ao longo do programa, identifique(m) 

alguma dificuldade conceitual ou de absorção de conceitos 

por parte do aluno programará(ão) encartes, a serem 

enviados por e-mail, contendo reforço sobre o(s) tema(s) 

objeto da(s) dificuldade(s) e com exercícios adicionais. 

Poderá(ão) ainda, marcar aula(s) extra(s) online, via Skype ou 

Google Hangouts, visando suplantar os eventuais impasses. 

Adicionalmente, estão incluídas no treinamento um mínimo 

de 30 horas de aula online com os Professores Tutores. 

Haverá ainda dois (02) encontros facultativos, no Rio de Janeiro, em data oportuna, na 

sede do CursoANPAD Preparatório (Rua Voluntários da Pátria, 147 – Botafogo), para 

aulas presenciais, tutoria individual e também, na oportunidade, a bem vinda 

socialização com os demais alunos das turmas convencionais do curso. 

O participante fará parte do grupo fechado CursoANPAD – EAD, administrado pela 

Coordenação do curso no Facebook, tendo oportunidade de compartilhar informações,  

experiências e interagir com todos os demais membros do grupo, obter esclarecimentos 

adicionais sobre o Teste ANPAD, receber reforço conceitual e resolver problemas de RQ, 

RL, RA e Inglês Instrumental interessantes, direcionados para o Teste ANPAD, que são 

postados regularmente. 

O investimento será de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) divididos em quatro 

parcelas mensais iguais, sem acréscimo, de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a 

primeira parcela vencendo no ato da matrícula pelo PagSeguro UOL. 



 
 
 

Entre em contato conosco e saiba mais. Queremos estar 

com você para ajudá-lo em sua caminhada! 

Informações pelo “Fale Conosco” do site do CursoANPAD 

Preparatório (www.anpadcurso.com) e pelo “Contato” 

do site da NwSoluções – PTE (www.nwsolucoes.com).  

 

Se preferir, há também a possibilidade de agendar uma visita pessoal em nossos 

escritórios situados, respectivamente, a: 
 

CursoANPAD Preparatório 

Rua Camuirano, 33/ Sala 101 – Botafogo 

22.270-020, Rio de Janeiro, RJ 

Tels: (21)2286-0611 / (21)98290-8370 / (21)98658-0818 

profauri@yahoo.com.br 
 

NwSoluções - PTE 

Av. Mal. Floriano, 143 / Sala 1503 - Centro 

20.080-005, Rio de Janeiro, RJ 

Tels: (21)97527-1309 / (21)3988-6466 

nwsolucoesPTE@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anpadcurso.com/
http://www.nwsolucoes.com/


 
 

Conteúdo Programático das Disciplinas 
 

Raciocínio Lógico 
 

Objetivos: apuração da habilidade do candidato para: entender a estrutura lógica de 
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios; deduzir novas 
informações a partir de relações fornecidas; e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. 
 
1. LÓGICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Problemas envolvendo lógica e raciocínio lógico. 
 
2. PROPOSIÇÕES. CONECTIVOS 
Conceito de proposição. Valores lógicos das proposições. Conectivos. Tabela-verdade. 
 
3. OPERAÇÕES LÓGICAS SOBRE PROPOSIÇÕES 
Negação de uma proposição. Conjugação de duas proposições. Disjunção de duas 
proposições. Proposição condicional. Proposição bicondicional. 
 
4. TABELAS-VERDADE DE PROPOSIÇÕES COMPOSTAS 
Construção de Proposições Conjuntas. Tabela-Verdade de Proposições Conjuntas. 
 
5. TAUTOLOGIAS E CONTRADIÇÕES 
Definição de tautologia. Definição de contradição. 
 
6. EQUIVALÊNCIA LÓGICA E IMPLICAÇÃO LÓGICA 
Equivalência lógica. Propriedades da relação de equivalência lógica. Recíproca, 
contrária e contrapositiva de uma proposição condicional. Implicação lógica. Princípio 
de substituição. Propriedade da implicação lógica. 
 
7. ÁLGEBRA DAS PROPOSIÇÕES 
Propriedade idempotente. Propriedade comutativa. Propriedade associativa. 
Propriedade distributiva. Propriedade de absorção. Leis de Morgan. 
 
8. ARGUMENTOS 
Conceito de argumento. Validade de um argumento. Critério de validade de um 
argumento. 
 
9. SENTENÇAS ABERTAS 
Sentenças abertas com uma variável. Conjunto-verdade. Sentenças abertas com duas 
variáveis. Conjunto-verdade de uma sentença aberta com duas variáveis. Sentenças 
abertas com n variáveis. Conjunto-verdade de uma sentença aberta com n variáveis. 
 
 
 



 
 

10. OPERAÇÕES LÓGICAS SOBRE SENTENÇAS ABERTAS 
Conjunção. Disjunção. Negação. 
 
11. QUANTIFICADORES 
Quantificador universal. Quantificador existencial. Negação de proposições contendo 
Quantificadores. Quantificação parcial e Quantificação múltipla. Existência e unicidade. 
Conjunto limitados. 
 
 

Raciocínio Quantitativo 
 
Objetivos: avaliar os conhecimentos básicos do candidato relacionados ao raciocínio e 
ao cálculo matemático necessários à análise quantitativa de problemas de 
Administração e Contabilidade. 
 
1. CONJUNTOS, SUBCONJUNTOS E OPERAÇÕES BÁSICAS DE CONJUNTO 
Conjuntos finitos e infinitos. Igualdade. Conjunto vazio. Subconjunto. Subconjunto 
próprio. Conjunto universal. Conjuntos disjuntos. Operações: união, interseção, 
diferença e complemento. Conjunto das partes. Números de elementos de um 
conjunto. 
 
2. CONJUNTOS DE NÚMEROS E DESIGUALDADE 
Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações desigualdades. 
Valor absoluto. Intervalos. 
 
3. EXPRESSÕES E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS 
Expressão algébrica. Fatoração. Produtos notáveis. Equações e inequações de 1º e 2º 
graus. Equações com mais de uma variável. Sistema de equações. Equação irracional. 
 
4. SEQÜÊNCIAS E SÉRIES 
Sequência numérica. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Série geométrica 
infinita. 
 
5. TRIGONOMETRIA, LOGARITMO E EXPONENCIAL 
Propriedades trigonométricas, logarítmica e exponencial. Identidades trigonométricas. 
Equações e inequações trigonométricas, logarítmicas e exponenciais. 
 
6. FUNÇÕES 
Definição, representação gráfica, domínio e imagem. Operações de funções. Função 
Constante. Função linear. Função polinomial. Função Composta. Funções 
trigonométricas, logarítmicas e exponenciais. 
 
7. ANÁLISE COMBINATÓRIA 
Princípio de contagem. Arranjos. Permutações. Combinações. Anagramas. 
Permutações com repetição. Número de permutações com repetições. 



 
 

 
8. MATRIZES E DETERMINANTES 
Matrizes: definição, tipos e representação. Igualdade, adição, subtração e produto de 
matrizes. Produto de escalar por matriz. Matriz transposta. Matriz inversa. 
Determinantes: definição, cálculo de determinantes de 2ª e de 3ª ordens. 
Propriedades. 
 
9. GEOMETRIA 
Polígonos, circunferência e círculo: perímetro e área. Sólidos geométricos: área e 
volume. 
 
10. GEOMETRIA ANALÍTICA 
Distância entre dois pontos. Reta: coeficiente angular, paralelismo, perpendicularismo, 
interseção de retas, equações geral e reduzida da reta. 
 
 

Inglês Instrumental 

Objetivos: determinar se o candidato possui conhecimentos suficientes que lhe 
permitam a leitura e a compreensão de textos escritos nesse idioma. Dentre outras 
habilidades, o candidato deve ser capaz de: 
 
(a) - inferir, através do contexto e dos mecanismos de formação de palavras, o 
significado de vocábulos desconhecidos; 
(b) - identificar marcadores explícitos de coesão, conseguindo, assim, estabelecer 
conexões de sentido entre períodos e parágrafos; 
(c) - interpretar afirmações implícitas no texto, ao acompanhar a argumentação 
oferecida pelo autor. 

 


