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periódica moderna; propriedades periódicas e aperiódicas; ligações ....................................................................... 1 
Químicas: ligação iônica, covalente e metálica; polaridade das ligações; ligações intermoleculares; hibridação; 
propriedades dos compostos químicos; número de oxidação; reações químicas; ................................................ 23 
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equações químicas; estudo físico dos gases; dispersões; soluções; propriedades coligativas das soluções; 
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molecular da célula;  ......................................................................................................................................................... 12 
A evolução celular: a célula procariótica e a célula eucariótica; aspectos e fundamentos da dinâmica celular; 
pluricelularidade; especialização e diversidade; biodiversidade: os grandes grupos biológicos; a sistemática 
biológica; a manutenção da vida; a manutenção do indivíduo;  ............................................................................... 28 
Os processos metabólicos; os processos de coordenação orgânica e interação com o meio; a manutenção da 
espécie: o processo reprodutivo; mecanismos de transmissão da informação;  ................................................... 51 
Genética, biotecnologia e engenharia genética; a sobrevivência das populações;  ............................................... 59 
Conceito e componentes do ecossistema; definição e Propriedades das populações; estrutura e dinâmica da 
comunidade biótica; principais biomas brasileiros; a ação do Homem sobre a biosfera; a sobrevivência do 
Homem brasileiro; a origem da biodiversidade;  ........................................................................................................ 80 
Evolução: conceito e idéias evolucionistas; o papel do ambiente no processo evolutivo; a teoria sintética da 
evolução. ............................................................................................................................................................................. 96 
 

História 
As sociedades da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma A Idade Média Europeia: sociedade, economia, religião, 
política e cultura. O Renascimento do comércio. ............................................................................................................ 1 



O absolutismo monárquico e a expansão marítima europeia. ..................................................................................... 8 
A colonização da América: espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses. .......................................................... 11 
Renascimento e Reforma Religiosa. Revolução cientifica e industrial. ................................................................... 15 
A crise do Antigo Regime e os movimentos de independência na América............................................................ 21 
A Revolução Francesa e seus desdobramentos. O século XIX: revoluções liberais, democráticas e tecnológica. 
A Formação dos Estados Nacionais na América Latina. ............................................................................................. 21 
As grandes guerras mundiais e os movimentos totalitaristas. ................................................................................. 28 
A divisão do mundo em blocos e a Guerra Fria. Queda do comunismo no leste europeu. A nova ordem mundial.
 .............................................................................................................................................................................................. 34 
Brasil, Império e República. ............................................................................................................................................. 38 
 

Geografia  
Localização do Espaço Geográfico. As coordenadas geográficas: latitude, longitude e fusos horários. Os mapas: 
leitura de mapas. Escalas e símbolos convencionais. A leitura dos mapas como instrumento da geopolítica a 
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