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Português 
1. Textos Interpretação de textos narrativos, descritivos e dissertativos.  ............................................................... 1 
2. Ortografia Uso das letras Uso dos acentos gráficos  ............................................................................................... 10 
3. Pontuação Uso dos sinais de pontuação  .................................................................................................................. 19 
4. Morfossintaxe Classes de palavras: flexões do nome e do verbo; emprego de pronomes, preposições e 
conjunções Relações entre as palavras: concordância verbal e nominal Frase (definição, ordem direta e 
inversa) Oração e período: termos da oração (sujeito e predicado, predicado verbal, nominal e verbo-nominal; 
verbos de ligação intransitivos, transitivos e seus complementos; adjunto adnominal e adverbial); 
classificação de orações (coordenadas e subordinadas) Uso da crase  ................................................................... 21 
5. Significação das palavras Homônimos e parônimos Sinônimos e antônimos ................................................... 59 
6. Linguagem figurada Identificação e interpretação de figuras de linguagem. .................................................... 61 
 
 
 
 

Matemática 
1. Noções básicas de teoria dos conjuntos Relações de pertinência e inclusão; reunião, intersecção e produto 
cartesiano. ............................................................................................................................................................................. 1 
2. Conjuntos numéricos Conjunto dos números naturais (N): ordenação; operações; propriedades; 
divisibilidade (múltiplos e divisores, números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum). 
Conjunto dos números inteiros (Z): ordenação; operações; propriedades. Conjunto dos números racionais (Q): 
ordenação; representação fracionária e decimal dos racionais; dízimas periódicas; operações e propriedades. 
Conjunto dos números reais (R): os racionais e os irracionais; ordenação; operações; cálculo com radicais; 
propriedades ......................................................................................................................................................................... 4 
3. Razão e proporção Propriedades. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem ................................................................................................................................................... 14 
4. Sistemas de numeração Base de um sistema de numeração. O sistema decimal de numeração (leitura e 
escrita de numerais; ordens e classes; valor posicional e absoluto)  ....................................................................... 20 
5. Unidades do Sistema Internacional (SI) Medidas de tempo. Comprimento. Superfície ................................... 22 
6. Cálculo algébrico Expressões algébricas (monômios, polinômios); operações e propriedades; produtos 
notáveis; fatoração algébrica. Equações e inequações em N, Z, Q e R: do 1º grau com uma variável; sistema de 
equações do 1º grau com duas variáveis (resolução gráfica e algébrica); equações do 2º grau. ....................... 27 
7. Geometria plana Relações entre ponto, reta e plano. Ângulos (classificação e medidas). Paralelismo e 
perpendicularismo de retas; retas paralelas cortadas por uma transversal; teorema de Tales (aplicações). 
Triângulos: classificação, propriedades, congruência e semelhança. Teorema de Pitágoras (aplicações). Razões 
trigonométricas no triângulo retângulo. Quadriláteros: classificação e propriedades. Círculos e seus 
elementos. Perímetro e área das principais figuras geométricas ............................................................................. 36 
8. Geometria espacial Volume do paralelepípedo retângulo (incluindo-se o cubo como caso particular)  ...... 54 

 
 




