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CONTEÚDO PROGRAMATICO 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
1. Análise Interpretativa de texto (ideia principal, ideias secundárias, ideias explícitas e implícitas). 
2. Teoria da Comunicação: Linguagem, Comunicação e Interação; Processo da Comunicação; Elementos da comunicação; Níveis de 

linguagem; Funções da Linguagem. 
3. Fonologia: Prosódia e Ortoépia; Acentuação gráfica conforme o Novo Acordo Ortográfico; Pontuação; Encontros vocálicos, 

consonantais e dígrafos; Ortografia consoante o Novo Acordo Ortográfico. 
4. Morfologia: Estrutura das palavras: elementos mórficos; Processos de Formação de Palavras; Classificação, formação e flexão do 

Substantivo, do Adjetivo e do Verbo; Locuções Adjetivas; Conjugação completa dos verbos regulares; irregulares; defectivos e 
anômalos; Vozes verbais; Classificação e emprego dos pronomes, numerais, advérbios; das preposições e conjunções. 

5. Sintaxe: Análise sintática completa dos termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios; Período Composto por 
coordenação e subordinação: classificação das orações coordenadas e subordinadas desenvolvidas e reduzidas; Sintaxe de 
concordância nominal e verbal; Sintaxe de regência nominal e verbal; Sintaxe de colocação pronominal (pronomes oblíquos 
átonos); Emprego do acento grave (crase); Funções sintáticas do QUE e do SE. 

6. Semântica: Significação das Palavras: Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos; Polissemia; Conotação e Denotação. 
7. Estilística: Figuras de Linguagem: Figuras de Palavras; de Sintaxe (Construção) e de Pensamento; Vícios de Linguagem. 
8. Literatura: Gêneros Literários: lírico, dramático e narrativo; Pré-Modernismo e Vanguardas Europeias; Estilos de época: 

Trovadorismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo-Naturalismo, Simbolismo, Modernismo, Tendências Contemporâneas. 
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MATEMÁTICA 

1. Conjuntos e conjuntos numéricos; relações de pertinência e de inclusão; subconjuntos e intervalos numéricos; Operações com 
conjuntos: união, intersecção, diferença, complementar, produto cartesiano e conjunto das partes; Operações nos conjuntos 
numéricos e suas propriedades: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; 

2. Funções: domínio, contradomínio, imagem, zeros, sinal e gráfico; crescimento, decrescimento; funções injetivas, sobrejetiva e 
bijetivas; função par, função ímpar e função periódica; composição de funções; função inversa; 

3. Função constante; Função polinomial do 1º grau: afim e linear; domínio, contradomínio e imagem; gráfico, zero e sinal; 
crescimento e decrescimento; paridade, qualidade e inversa; Função polinomial do 2º grau: domínio, contradomínio e imagem; 
gráfico, zeros e sinal; crescimento e decrescimento; vértice, máximo e mínimo; paridade, qualidade e inversa; inequações 
produto, inequações quociente e sistema de inequações; 

4. Função exponencial: domínio, contradomínio e imagem; gráfico, zeros e sinal; crescimento e decrescimento; paridade, qualidade 
e inversa; propriedades gráficas, equações exponenciais e inequações exponenciais; Função logarítmica: domínio, 
contradomínio e imagem; gráfico, zeros e sinal; crescimento e decrescimento; paridade, qualidade e inversa; logaritmo decimal e 
logaritmo neperiano ou natural; propriedades operatórias e mudança de base; equações logarítmicas e inequações logarítmicas; 
Problemas aplicados. 

5. Função Modular: módulo de um número real e suas propriedades, funções definidas por mais de uma sentença; domínio, 
contradomínio e imagem; gráfico, zeros e sinal; crescimento e decrescimento; paridade, qualidade e inversa; composição com 
outras funções; equações modulares e inequações modulares; 

6. Trigonometria no círculo: ciclo trigonométrico e arcos côngruos; relações trigonométricas, redução ao 1º quadrante; adição, 
subtração, multiplicação de arcos e arco metade; transformação em produto; Funções trigonométricas diretas: seno, cosseno, 
tangente, cotangente, secante e cossecante; Domínio, contradomínio e imagem; gráfico, zeros e sinal; crescimento e 
decrescimento; paridade, qualidade e periodicidade; Funções trigonométricas inversas: arco seno, arco cosseno, arco-tangente, 
arco-cotangente, arco-secante e arco-cossecante; Domínio, contradomínio e imagem; gráfico, zeros e sinal; crescimento e 
decrescimento; paridade, qualidade e periodicidade; 

7. Sequências numéricas; Progressão aritmética (PA): razão, classificação, termo geral, propriedades, interpolação aritmética e 
soma dos termos da PA finita; Progressão geométrica (PG): razão, classificação, termo geral, propriedades, interpolação 
geométrica, soma dos termos da PG finita, limite da soma dos termos da PG infinita e produto dos termos da PG limitada; 

8. Matrizes: tipos de matrizes, igualdade de matrizes, matriz transposta e matriz oposta. Operações com matrizes, matriz adjunta e 
matriz inversa; Determinantes: regra de Sarrus, cofator, teorema de Laplace, regra de Chió, teorema de Jacobi, propriedades dos 



 

 

determinantes e matriz de Vandermonde. Sistemas lineares: equação linear, classificação de sistemas lineares, regra de Cramer, 
escalonamento de sistemas; 

9. Análise combinatória: fatorial, principio fundamental da contagem, permutação simples e com elementos repetidos, arranjos 
simples e com repetição, combinação simples e com repetição; Números binomiais e suas propriedades, triângulo de Pascal. 
Binômio de Newton: termo geral, termo independente e soma dos coeficientes; Probabilidades: probabilidade de um evento 
aleatório, união de eventos, probabilidade condicional e distribuição binomial; 

10. Números complexos: forma algébrica, potências da unidade imaginária e conjugado; afixo, módulo, argumento e forma 
trigonométrica; operações com números complexos e fórmulas de Moivre; equações binômias e trinômias; Polinômios: grau, 
valor numérico e identidade; operações com polinômios, teorema do resto, teorema de D’Alembert, dispositivo de Briot-Ruffini e 
divisibilidade de polinômios; Equações algébricas: raízes, teorema fundamental da álgebra, relações de Girard, multiplicidade de 
raízes, teorema da decomposição, teorema das raízes racionais, teorema das raízes reais (Bolzano), teorema das raízes 
complexas; 

11. Limites: noção e definição de limite, propriedades operatórias e continuidade de funções; técnicas de cálculo de limites; limites da 
função polinomial e da função racional; limite trigonométrico fundamental e limite exponencial fundamental; Derivadas: definição 
de derivada num ponto, significado geométrico e cinemático; função derivada e propriedades operatórias das derivadas; regras 
da soma, do produto, do quociente, da cadeia para funções compostas e da inversa; derivadas sucessivas, variação de funções, 
pontos críticos, de inflexão, de máximo e de mínimo; 

12. Geometria Espacial: postulados, posições relativas no espaço entre pontos, retas e planos; Poliedros: elementos, classificação e 
relação de Euler; soma dos ângulos das faces e número total de diagonais; Prismas: elementos e classificação; principio de 
Cavalieri, área da base, área lateral, área total e volume; Pirâmides: elementos e classificação, secções e tronco de pirâmide; 
área da base, área lateral, área total e volume; Cilindros: elementos, classificação e secções; área lateral, área total e volume; 
Cones: elementos, classificação, secções e tronco de cone; área lateral, área total e volume; Esferas: elementos, classificação, 
secções e partes da esfera; área da superfície e volume; Geometria Analítica: estudo do ponto, distância entre dois pontos, 
ponto divisor, secção de segmento e ponto médio; baricentro do triângulo e a condição de alinhamento de três pontos; estudo da 
reta, formas da equação da reta, coeficientes angular e linear; paralelismo e perpendicularíssimo de retas, ângulos entre duas 
retas, distância entre ponto e reta e área do triângulo; 

13. Noções de Estatística; população, amostra e rol; dados estatísticos, intervalos e frequência; média aritmética simples e 
ponderada; média geométrica; média harmônica simples; moda e mediana; desvio médio, desvio padrão e variância; gráficos 
estatísticos. 
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GEOGRAFIA 

1. GEOGRAFIA GERAL – Fundamentos da cartografia: Orientação e localização; Representação da superfície terrestre – projeções 

cartográficas; Escalas dos mapas; Tecnologias aplicadas à cartografia. – Geografia Física e Meio Ambiente: As estruturas e as 
formas do relevo; Clima; Hidrografia; Biomas e formações vegetais – A geografia da produção: O espaço industrial; O mundo 
urbano; Agricultura na sociedade urbano-industrial; Energia e ambiente global – Demografia e identidade cultural: Perfil 
populacional; O mito da explosão demográfica; Estrutura etária da população; Grandes Movimentos Migratórios. 

2.  GEOGRAFIA DO BRASIL – Natureza e questões ambientais no Brasil: Estrutura geológica e classificação do relevo brasileiro; 

Regiões hidrográficas: recursos e aproveitamento econômico; Dinâmica climática e classificação dos climas do Brasil; Vegetação 
Brasileira – Estrutura e qualidade de vida da população brasileira: População e demografia; Movimentos populacionais e 
urbanização do Brasil; Aspectos econômicos e populacionais do Brasil – Economia e dinâmicas territoriais no Brasil: A cidade e 
suas redes; A indústria e suas tecnologias; O meio rural e o agronegócio; A questão agrária e a sustentabilidade. 

3.  GEOGRAFIA DA AMAZÔNIA – Recursos Naturais da Amazônia; a Amazônia e a integração nacional; os enclaves industriais na 

Amazônia; políticas territoriais; os índios e a política indigenista. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

GUERINO, Luiza Angélica. Geografia: A Dinâmica do Espaço Mundial. Curitiba: Positivo, 2010. 
TERRA, Lígia; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Conexões: Estudos da Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2010. 
MOREIRA, JOÃO Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. São Paulo: Scipione, 
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HISTÓRIA 



 

 

1. HISTÓRIA GERAL - A crise do sistema feudal; a consolidação das monarquias na Europa moderna; o renascimento e a 

construção da modernidade; a expansão marítima e comercial; o mercantilismo e a economia mundial a partir do século XVI; os 
movimentos de Reforma e Contra-reforma na Europa; as culturas indígenas do continente americano; a racionalidade na 
elaboração do pensamento iluminista; as Revoluções Inglesas; a Revolução Industrial e suas consequências; causas, 
desenvolvimento e impacto da Revolução Francesa; o processo de independência da América espanhola; o Congresso de Viena e 
as Revoluções Liberais; Unificação da Itália e da Alemanha; O Neocolonialismo; o movimento operário e o advento do socialismo; 
a Primeira Guerra Mundial; a Revolução Russa; a crise de 1929 e seus reflexos na economia mundial; a ascensão do nazi-
fascismo; a Segunda Guerra mundial; o mundo pós – guerra (de 1945 aos dias atuais). 

2. HISTÓRIA DO BRASIL – exploração econômica e organização político-administrativa da América portuguesa; a economia 

açucareira, estrutura e poder; invasões estrangeiras; expansão territorial; a sociedade colonial e as revoltas nativistas; a mineração 
e as revoltas anticoloniais; a política externa Joanina e o processo de independência do Brasil; a evolução política e econômica do 
Primeiro Reinado; as revoltas do Período Regencial; economia e sociedade no Segundo Reinado; política externa e crise do 
Império; Brasil republicano – da “República da Espada” à Revolução de 1930; A Era Vargas; o Regime Liberal Populista (1945 a 
1964); a Ditadura Militar; a redemocratização e a Nova República – de Sarney a Fernando Henrique Cardoso. 

 
3.  HISTÓRIA DO AMAZONAS – a Amazônia colonial - economia, política e sociedade dos povos indígenas; as expedições de 

conquista; as Missões religiosas e a ocupação do Vale Amazônico; o Regimento das Missões e a resistência indígena; o século 
XVIII e o período Pombalino; aspectos sociais, políticos e econômicos da Amazônia no período Imperial; expansão e crise da 
borracha e outras atividades econômicas; as políticas desenvolvimentistas para a Amazônia; a criação da Zona Franca de Manaus 
e as novas alternativas econômicas de desenvolvimento. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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QUÍMICA 

1. QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA: Matéria e suas transformações; Substâncias químicas; Misturas (classificação e técnicas de 

separação); Modelos atômicos; Classificação periódica dos elementos; Ligações químicas; Forças intermoleculares; Funções 
inorgânicas (classificação e nomenclatura); Teorias ácido-base; Óxidos inorgânicos; Reações químicas; Massa atômica e massa 
molecular; Propriedades dos gases; Forças intermoleculares; Cálculo de fórmulas; Estequiometria. 

2. FÍSICO-QUÍMICA: Misturas; Soluções; Propriedades coligativas; Cinética Química; Termoquímica; Equilíbrio químico; Equilíbrio 

iônico; Eletroquímica; Química nuclear. 
3. QUÍMICA ORGÂNICA: Histórico da química orgânica; Teoria estrutural do carbono; Cadeias carbônicas; Representações de 

fórmulas estruturais; Funções orgânicas; Nomenclatura sistemática e usual dos compostos orgânicos; Séries homólogas; Teoria 
da hibridação; Geometria molecular; Propriedades físicas dos compostos orgânicos; Isomeria plana e espacial; Principais tipos de 
reações orgânicas; Cálculo da composição centesimal e das fórmulas dos compostos orgânicos. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

FELTRE, R. QUÍMICA (série: química geral, físico-química e química orgânica). 6ª ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Moderna, 2004. 
NOVAIS, V. Química. 1ª ed. Volume único. São Paulo: Ática, 1995. 
PERUZZO, F.M. & CANTO, E. Química na abordagem do cotidiano (série: química geral e inorgânica, físico-química e química 
orgânica). 4ª ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Moderna, 2003. 
SARDELLA, Antônio. Química. Volume único. 5ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 
 

BIOLOGIA 
1. UNIDADE I – ESTRUTURA CELULAR. 1. Bioquímica: moléculas inorgânicas e orgânicas da célula. 2. Citologia. Célula procariota 

e eucariota. Célula animal e célula vegetal. Organelas celulares: estrutura e funções. Divisão Celular: mitose e meiose. 3. 
Histologia constituição e classificação dos tecidos animais e vegetais.  

2. UNIDADE II – O CORPO HUMANO. 1. Funções Vitais: digestão, respiração, circulação, excreção. 2. Embriologia. 3. Reprodução.  
3. UNIDADE III – GENÉTICA. 1. Herança Mendeliana: Primeira Lei de Mendel, Segunda Lei de Mendel. 2. Herança não Mendeliana: 

Ausência de dominância, Polialelia, Grupos Sanguíneos, Herança relacionada ao sexo.  
4. UNIDADE IV – SERES VIVOS: DIVERSIDADE, EVOLUÇÃO, ECOLOGIA. 1. Diversidade. Grupos taxonômicos, Nomenclatura 

Científica, Classificação dos Seres Vivos. Estrutura e organização de vírus, bactérias, fungos e protozoários. Caracteres gerais de 
animais e vegetais. 2. Evolução. Principais teorias evolutivas. 3. Ecologia. Níveis de organização da vida. Conceitos e termos 
ecológicos. Relações Harmônicas e Desarmônicas. Ciclos Biogeoquímicos.   

 
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

AMABIS, J.M; MARTHO, G.R, Biologia das Células, Vol. 1, Biologia dos Organismos, Vol. 2, Biologia das Populações, Vol. 3, São 
Paulo, Ed.: Moderna; 2010. 
LOPES, S.; ROSSO, Biologia, Vol.1, Vol. 2, Vol. 3, São Paulo, Ed.: Saraiva; 2010. 
CÉSAR, SEZAR e CALDINI, Biologia, Vol.1, Vol. 2, Vol. 3, São Paulo, Ed.: Saraiva; 2010. 
 


