
 

 

 

 

PORTUGUÊS ESTUDEI  R 01 R 02 R 03 

Compreensão, interpretação e inferências de textos     

Tipologia e Gêneros textuais     

Variação Linguística     

O processo de comunicação e as funções da linguagem     

Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, 
reiteração, comparação, redundância e outras 

    

Norma ortográfica     

Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos. 

    

Verbo     

Concordância verbal e nominal     

Regência nominal e verbal     

Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos 
ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 

    

Pontuação     

Funções do “que” e do “se”.     

Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.     

Formação de palavras. Uso da Crase     
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Raciocínio Lógico e matemático 
ESTUDEI  R 01 R 02 R 03 

Estruturas lógicas     

Lógica de argumentação     

Diagramas lógicos     

Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais 
e reais. 

    

Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas     

Inequações do 1º e do 2º grau     

Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.     

Matrizes e Determinantes.     

Sistemas Lineares     

Análise Combinatória     

Geometria espacial     

Geometria de sólidos.     
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Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo 
ESTUDEI  R 01 R 02 R 03 

A relação entre movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico     

As paisagens mundiais     

A dinâmica da Litosfera     

Continentes e oceanos     

Relevo terrestre. Minerais e rochas     

Solos: práticas de manejo e conservação     

Regiões brasileiras, marcas do Brasil em todos os cantos     

Regiões do Espírito Santo     

A dinâmica relação entre os componentes das regiões     

Critérios de delimitação de regiões      

Regiões mundiais: geopolíticas, econômicas, Biomas e domínios morfoclimáticos.     

A dinâmica da atmosfera: elementos e fatores, classificação e tipos de clima.     

Fenômenos da natureza: alterações antrópicas e implicações em sua dinâmica global-local 
e local-global. 

    

A dinâmica da hidrosfera: água no planeta     

Bacias hidrográficas, rios, lagos     

Águas oceânicas.     
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História do Brasil e do Espírito Santo 
ESTUDEI  R 01 R 02 R 03 

A sociedade colonial: economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os 
jesuítas 

    

A independência e o nascimento do Estado brasileiro     

A organização do Estado monárquico     

A vida intelectual, política e artística no século XIX.     

A organização política e econômica do Estado republicano     

A Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil.     

A revolução de 1930.     

O Período Vargas     

A Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos no Brasil     

Os governos democráticos, os governos militares e a Nova República     

A cultura do Brasil Republicano: arte e literatura.     

História do Estado do Espírito Santo: colonização, povoamento, sociedade e 
indústrias. 

    

CONCURSO POLÍCIA MILITAR ESPIRITO SANTO 

IGUAÇU RJ EDITAL VERTICALIZADO 


