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Língua Portuguesa  
1 – Interpretação e compreensão de textos .................................................................................................................... 1 
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3 – Gêneros textuais: textos literários (crônica, conto, poema e romance) e não-literários (notícia, reportagem 
e artigo de opinião) .............................................................................................................................................................. 8 
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7 – A literatura baiana no cenário nacional .................................................................................................................. 45 
8 – Morfologia: classes de palavras, estrutura e formação das palavras................................................................. 57 
9 – Morfossintaxe: concordância verbo-nominal, regência verbo-nominal ........................................................... 80 
10 – Sintaxe: tipos de sujeito, tipos de predicado, transitividade verbal, elementos essenciais e acessórios da 
oração .................................................................................................................................................................................. 83 
11 – Estilística: funções da linguagem, conotação e denotação, figuras de linguagem......................................... 94 
12 – Semântica: homônimos e parônimos, sinônimos e antônimos ...................................................................... 103 
13 – Fonologia: acentuação e ortografia ..................................................................................................................... 105 
 

 

Matemática 
1- Razão, proporção e porcentagem ................................................................................................................................. 1 
2- Conjuntos: operações com conjuntos .......................................................................................................................... 4 
3- Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos) e operações ................... 7 
4- Polinômios: valor numérico, polinômios idênticos, polinômios identicamente nulos, operações com 
polinômios .......................................................................................................................................................................... 20 
5- Funções: conceito, domínio e imagem. 6- Função do 1º grau: equação do 1º grau, inequação do 1º grau, 
gráficos. 7- Função do 2º grau: equação do 2º grau, inequação do 2º grau, gráficos............................................ 23 
8- Função exponencial: potenciação, radiciação, equação exponencial e inequação exponencial ..................... 36 
9- Função logarítmica: logaritmos, equação logarítmica, inequação logarítmica, gráficos ................................. 39 
10- Interpretação de gráficos em geral ......................................................................................................................... 43 
11- Sequências: progressão aritmética, progressão geométrica .............................................................................. 47 
12- Análise combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, combinações, permutações ........... 50 
13- Binômio de Newton ................................................................................................................................................... 53 
14- Matrizes. Determinantes ........................................................................................................................................... 54 
15- Sistemas Lineares ....................................................................................................................................................... 62 
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quadrante ........................................................................................................................................................................... 67 
17- Geometria plana: ângulos, paralelismo, triângulos, lei dos senos, lei dos cossenos, quadriláteros, polígonos 
regulares (soma dos ângulos internos, ângulo interno, ângulo central, ângulo externo, número de diagonais), 
círculo e circunferência .................................................................................................................................................... 78 
18- Área de Figuras Planas .............................................................................................................................................. 95 



19- Geometria Espacial: prisma, paralelepípedo, cubo, cilindro, pirâmide, cone e esfera ................................... 98 
20- Geometria Analítica: distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento de reta, equação da reta, 
ângulo entre retas, distância entre um ponto e uma reta, distância entre retas, equação da 
circunferência.. ................................................................................................................................................................ 105 
 

 

Atualidades 
Tópicos relevantes e atuais das áreas de ciência, tecnologia e sociedade, nos contextos nacionais e 
internacionais, divulgados pelas mídias digitais, televisiva e impressa ocorridas entre o ano de 2018 e 
2019. ....................................................................................................................................................................................... 1 
 


