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LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão de textos. Reescrita de passagens do texto. Denotação e conotação.  .......................................................1 
Ortografia: emprego das letras, divisão silábica e acentuação gráfica.  ............................................................................ 40 
Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, 
modos e vozes verbais.  .................................................................................................................................................... 47 
Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal.  ........................................................................................ 68 
Emprego do acento indicativo da crase.  ........................................................................................................................... 44 
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Emprego dos sinais de pontuação.  ................................................................................................................................... 42 
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos.  ....................... 45 
Funções sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.  .................................. 66 
 
 
ATUALIDADES:  
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educa-
ção, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do 
país.  ...................................................................................................................................................................... Pp 1 a 44 
 
 
MATEMÁTICA:  
Números inteiros: algoritmos de quatro operações fundamentais no sistema decimal de numeração, divisibilidade e 
decomposição em fatores primos.  ......................................................................................................................................1 
Razões e proporções, números racionais, operações e a relação de ordem entre números racionais, representação 
decimal dos números racionais. Conceito de número irracional e a representação decimal dos números reais. Regra de 
três simples e composta.  .................................................................................................................................................. 41 
Geometria plana: cálculo de áreas, semelhança, relações métricas no triângulo retângulo e no círculo.  ...................... 111 
Funções do 1º e 2º grau e suas aplicações. Função exponencial e suas aplicações. Logaritmos: Propriedades dos loga-
ritmos; Função logarítmica; Aplicações dos logaritmos.  ................................................................................................... 55 
Análise Combinatória: arranjo, permutações, combinações. Probabilidades.  .................................................................. 97 
Geometria espacial: áreas e volumes de prismas, cilindros, cones e pirâmides.  ........................................................... 123 
Trigonometria: arcos e ângulos, valores das funções trigonométricas de arcos notáveis, fórmulas de adição, subtração, 
duplicação e bissecção de arcos; resolução de triângulos.  ............................................................................................ 126 
Estatística (médias aritméticas, mediana, moda, variância e desvio-padrão).  ................................................................ 143 
 
 
INFORMÁTICA BÁSICA:  
Ambiente operacional Windows 7. Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de 
trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos, pastas, 
criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações básicas do Win-
dows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela; Windows Explorer. 
Ambiente Intranet e Internet. ............................................................................................................................................. 14 
Conceito básico de Internet e Intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet. Prin-
cipais navegadores. Ferramentas de busca e pesquisa. Processador de textos.  ............................................................ 47 
Pacote MS Office Completo 2007, 2010, 2013. Word: Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e salvar docu-
mentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas e tabulações. Cabeçalho e rodapé. Configuração de 
página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de  teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica.  ................ 78 
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MS Office 2003/2007/XP - Excel. Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. For-
matação. Fórmulas e funções. Gráficos. Corretor ortográfico.  Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos.  
Correio eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens. Catálogo de 
endereços. Arquivos anexados. Uso dos recursos.  Ícones. Atalhos de teclado. Segurança da Informação.  ................ 100 
Cuidados relativos à segurança e sistemas antivírus.  .................................................................................................... 104 
 
 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA:  
Regimento Interno do Crea-ES.  ..........................................................................................................................................1 
Resolução Nº 1034 (26/09/2011) que “Dispõe sobre o processo legislativo e os procedimentos para elaboração, aprova-
ção e homologação de atos administrativos normativos de competência do Sistema CONFEA/CREA”.  ......................... 10 
Lei 5.194/66, que “Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e  Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências”. .................................................................................................................................................................... 15 
 
 
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 
Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material;  ..............................................................1 
fontes do Direito Administrativo: doutrina e jurisprudência, lei formal, regulamentos administrativos, estatutos e regimen-
tos, instruções, tratados internacionais, costumes. .............................................................................................................1 
Princípios da administração pública; administração pública direta e indireta (órgãos e entidades. ..................................  12 
Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Empresas públicas e sociedades de economia 
mista. Autarquias e fundações públicas); agentes públicos.  ............................................................................................. 22 
Empregados públicos. Disciplina constitucional dos agentes públicos.  ............................................................................ 22 
Atos administrativos (validade, características, classificação, revisão e extinção);  .......................................................... 58 
poderes da administração pública;  ................................................................................................................................... 59 
bens públicos (regime jurídico, classificação e regime de uso). ........................................................................................ 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


