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4.4.Calorímetro, 4.5. Princípio geral das trocas de calor, 4.6. Fluxo de calor, 4.7 Lei de Fourier.  ................24 
5. Dilatação térmica: 5.1. Dilatação térmica de sólidos e líquidos, 5.2. Comportamento térmico da água.  ...27 
6. Termodinâmica: introdução, 6.1. Teoria cinética dos gases, 6.2. Lei de Joule, 6.3. Trabalho nas transfor-
mações gasosas, 6.4. 1ª e 2ª Lei da Termodinâmica, 6.5. Máquinas térmicas e rendimento, 6.6. Ciclo de 
Carnot, 6.7. Conservação da energia e entropia.  ........................................................................................28 
7. Óptica geométrica: 7.1. Introdução, reflexão da luz, 7.2. Espelhos planos e esféricos, 7.3. Equações 
Snell-descartes, 7.6. Lentes e instrumentos ópticos.  ..................................................................................36 
8. Ondas: 8.1. Fenômenos ondulatórios; 8.2. Ondas sonoras.  ....................................................................40 
9. Eletrostática, 9.1. Cargas e campos eletrostáticos. 9.2. Quantização e conservação da carga elétrica. 9.3. 
Campo e potencial elétrico.  ........................................................................................................................47 
10. Eletrodinâmica, 10.1. Corrente elétrica. 10.2. Propriedades elétricas dos materiais: condutividade e re-
sistividade; condutores e isolantes. 10.3. Lei de Ohm (materiais ôhmicos e não ôhmicos). 10.4. Circuitos 
simples e de malhas múltiplas. Lei de Kirchhoff  ..........................................................................................49 
11. Magnetostática 11.1. Força magnética, Força de Lorentz. 11.2. Força magnética em fios. 11.2. Torque 
em espiras. 11.3. Movimento de cargas no cíclotron. 11.4. Lei de Biot-Savart. ............................................59 
 
MATEMÁTICA 
1. Números inteiros: algoritmos de quatro operações fundamentais no sistema decimal de numeração, divi-
sibilidade e  decomposição em fatores primos.  ............................................................................................ 1 
2. Razões e proporções, números racionais, operações e a relação de ordem entre números racionais, re-
presentação decimal dos números racionais.  .............................................................................................32 
3. Conceito de número irracional e a representação decimal dos números reais.  .......................................26 
4. Regra de três simples e composta.  ........................................................................................................36 
5. Geometria plana: cálculo de áreas, semelhança, relações métricas no triângulo retângulo e no círculo.  .86 
6. Funções do 1º e 2º grau e suas aplicações.  ...........................................................................................39 
7. Função exponencial e suas aplicações.  ..................................................................................................59 
8. Logarítmos:  ............................................................................................................................................64 
8.1 Propriedades dos logaritmos.  
8.2 Função logarítmica.  
8.3 Aplicações dos logaritmos.  
9. Análise Combinatória: arranjo, permutações, combinações.  ...................................................................73 
10. Probabilidades.  ....................................................................................................................................81 
11. Geometria espacial: áreas e volumes de prismas, cilindros, cones e pirâmides.  ...................................98 
12. Trigonometria: arcos e ângulos, valores das funções trigonométricas de arcos notáveis, fórmulas de 
adição, subtração, duplicação e bissecção de arcos; resolução de triângulos.  .......................................... 102 
13. Estatística (médias aritméticas, mediana, moda, variância e desvio-padrão). ...................................... 118 
 
QUÍMICA 
1. Estrutura do átomo 1.1. Massa e carga elétrica das partículas fundamentais - Modelos atômicos de Ru-
therford, Bohr e modelo atômico segundo a Teoria Quântica elemento químico número atômico e número de 
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