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1. Organização do texto 

1.1 Ideias principais e secundárias; 

1.2 Propósito comunicativo; 

1.3 Tipologias textuais; 

1.4 Gêneros discursivos; 

1.5 Mecanismos coesivos; 

1.6 Fatores de coerência textual; 

1.7 Informações implícitas; 

1.8 Linguagens denotativa e conotativa. 

 

2. Conhecimento linguístico 

2.1 Variação linguística; 

2.2 Classes de palavras; 

2.3 Convenções da norma-padrão (no âmbito da ortografia e da acentuação) ; 

2.4 Pontuação; 

2.5 Relações semânticas entre palavras (sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia). 

 

3. Produção Textual 

A Prova de Redação exigirá que o candidato produza um texto argumentativo em prosa, 

segundo a norma-padrão da língua portuguesa escrita, com base em uma situação 

comunicativa determinada. 

 

Matemática 

 

1. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais e reais;  

2. Operações e expressões com números racionais;  

3. Equações do 1º grau e sistemas de equações do 1º grau: resolução e problemas;  

4. Regra de três simples e problemas;  

5. Porcentagens e problemas;  

6. Equações do 2º grau: resolução e problemas;  

7. Sistemas de transformações de unidades de medidas: comprimento, área, volume, capacidade 

e medidas agrárias;  

8. Estudo de ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo;  

9. Áreas das principais figuras planas e relações métricas no triângulo retângulo;  

10. Noções de estatística: análise de gráficos e média aritmética . 



 

Ciências 

 

1. Biologia 

1.1 Biosfera: importância da conservação do solo, solo e saúde, coleta seletiva, poluição e 

bioacumulação; importância da água para a manutenção da vida, poluição e desperdício de 

água, água e saúde; qualidade do ar, poluição do ar; fontes de energia natural; aquecimento 

global; desastres ecológicos; 

1.2 Seres vivos: diferenças entre seres procariontes e eucariontes; diferenças entre células 

animais e vegetais; vírus e sua organização básica; estrutura e reprodução dos vegetais 

superiores (gimnospermas e angiospermas); vertebrados ectotérmicos (peixes, anfíbios e 

répteis) e endotérmicos (aves e mamíferos); tipos de reprodução; fluxos de matéria e de 

energia nos ecossistemas; organismos autótrofos e heterótrofos; relações ecológicas 

harmônicas e desarmônicas; conceitos de população, comunidade, ecossistema, hábitat e 

nicho ecológico; 

1.3 Saúde: alimentação saudável; doenças causadas ao ser humano por vírus, bactérias, fungos, 

platelmintos, nematódeos e artrópodes;  

1.4 Corpo humano: estrutura da célula, material genético (diferenças entre DNA e RNA, genes e 

genes e cromossomas); sistemas (respiratório, digestório, circulatório, nervoso, reprodutor e 

excretor). 

 

2. Química 

2.1 Substâncias e suas propriedades (ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade), mistura e 

processos de separação, substâncias simples e compostas;  

2.2 Composição da matéria, átomos, elementos químicos e moléculas; 

2.3 Transformações químicas, reconhecimento de evidências de reações, reações de combustão 

e funções químicas (ácidos, bases, sais e óxidos) . 

 

3. Física 

3.1 Mecânica clássica: movimento uniforme e movimento uniformemente variado, leis de Newton,  

trabalho e energia;  

3.2 Hidrostática: densidade, pressão, Teorema de Stevin e Princípio de Pascal.   

 

 

 

 


