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Língua Portuguesa 
I - Compreensão e interpretação de textos dissertativos.  ............................................................................................ 1 

II - Conhecimentos linguísticos - norma culta: Ortografia / acentuação gráfica; classes de palavras: definições, 
classificações, formas, flexões, empregos; estrutura e formação de palavras; estrutura da oração e do período: 
aspectos sintáticos e semânticos; concordância verbal; concordância nominal; regência verbal; regência 
nominal; emprego de sinais de pontuação; emprego de sinal indicativo de crase.  ................................................. 3 

III - A variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua adequadas às várias situações de 
comunicação; linguagem verbal e não verbal; figuras de linguagem; semântica: sinonímia e antonímia; 
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IV ‒ Elementos de textualidade, coesão e coerência textuais; gêneros textuais e tipos de texto: narrativo, 
descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. ...................................................................................................... 74 

 
 

Redação em Língua Portuguesa 
Além da leitura, a prova avaliará, especialmente, as habilidades de produção textual. Na Prova de Redação, 
serão aferidas as habilidades de organização e exposição de ideias, bem como a correção gramatical e emprego 
da norma-padrão culta da língua portuguesa. O texto elaborado pelo candidato deverá apresentar as seguintes 
características: pertinência e relevância dos argumentos em relação à proposta apresentada; estruturação 
lógica e coerente das ideias; expressão clara e concisa; propriedade vocabular; emprego adequado dos 
mecanismos de coesão, de paragrafação e de sinais de pontuação............................................................................. 1 

 
 

Matemática 
1. Álgebra 1.1. Conjuntos e conjuntos numéricos: representações de um conjunto, pertinência, inclusão, 
igualdade, união, interseção e complementação de conjuntos. 1.2. O conjunto dos números naturais: 
operações, divisibilidade, decomposição de um número natural nos seus fatores primos, máximo divisor 
comum e mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais. 1.3. O conjunto dos números inteiros: 
operações, múltiplos e divisores. 1.4. O conjunto dos números racionais: propriedades, operações, valor 
absoluto de um número, potenciação e radiciação. 1.5. O conjunto dos números reais: números irracionais, a 
reta real, intervalos. 1.6. Comprimento, área, volume, massa, tempo, ângulo e velocidade. Conversão de 
medidas. 1.7. Equações de 1º e 2º graus. Relações entre coeficientes e raízes. Inequações de 1º e 2º graus. 
Desigualdades produto e quociente. Sistema de Equações de 1º e 2º graus. Interpretação geométrica 1.8. 
Funções. Conceito de função, função de variável real e seu gráfico no plano cartesiano. Composição de funções. 
Funções crescentes e decrescentes, máximos e mínimos de uma função. Função Afim. Função Quadrática. 
Função Modular. Função Exponencial. Logaritmo e função logarítmica. Gráficos. 1.9. Progressões aritméticas 
e geométricas. Noção de limite de uma sequência. Soma dos termos de uma progressão geométrica finita. 1.10. 
Matrizes e determinantes até a 4ª ordem. propriedades e operações. resolução e discussão de sistemas 
lineares. 1.11. Análise combinatória e probabilidade. O princípio fundamental da contagem. Permutações, 
arranjos e combinações simples. Binômio de Newton. Incerteza e probabilidade, conceitos básicos, 



probabilidade condicional e eventos independentes, probabilidade da união de eventos. 1.12. Polinômios e 
equações algébricas: operações, polinômios de coeficientes reais, operações, raízes, teorema do resto............ 1 
2. Geometria Plana 2. Geometria Plana 2.1. Elementos primitivos, segmento, semirreta, semiplano e ângulo. 
2.2. Retas perpendiculares e paralelas. 2.3. Teorema de Tales, congruência e semelhança de triângulos. 2.4. 
Relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência. 2.5. Polígonos e circunferências. 2.6. Perímetro 
e área de figuras planas. ................................................................................................................................................... 66 
3. Trigonometria 3.1. Trigonometria no triângulo retângulo. 3.2. Resolução de triângulos quaisquer. 3.3. Arcos 
e ângulos no círculo trigonométrico. 3.4. Seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. 3.5. 
Equações trigonométricas. 3.6. Relações e transformações trigonométricas. 3.7. As funções seno, cosseno, 
tangente e seus gráficos. .................................................................................................................................................. 84 
4. Matemática Financeira 4.1. Razões e proporções: grandezas direta e inversamente proporcionais. 4.2. Regra 
de três simples e composta. 4.3. Porcentagem. 4.4. Juros simples e composto. .................................................... 92 
5. Estatística básica e tratamento da informação. 5.1. População estatística, amostras, frequência absoluta e 
relativa. 5.2. Distribuição de frequências com dados agrupados, polígono de frequência, médias (aritmética e 
ponderada), mediana e moda. 5.3. Leitura, construção e interpretação de gráficos de barras, de setores e de 
segmentos. ........................................................................................................................................................................ 100 
6. Geometria Espacial 6.1. Conceitos básicos. 6.2. Posições relativas de retas e planos no espaço. 6.3. Área e 
volume de prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera. ............................................................................................ 114 
7. Geometria Analítica 7.1. Ponto e Reta. 7.2. Circunferência. ................................................................................. 120 
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Geografia 
O espaço natural e econômico: orientação, localização, representação da Terra e fusos horários.  ..................... 1 

A Terra: características e movimentos; evolução; camadas da Terra. A deriva continental e a tectônica de 
placas. Rochas: tipos; características. solos: formação; conservação. Relevo terrestre e seus agentes.  ............. 9 

A atmosfera e sua dinâmica: tempo; clima. As grandes paisagens naturais da Terra........................................... 13 

 Aspectos demográficos: conceitos fundamentais.  ..................................................................................................... 18 
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agricultura.  ........................................................................................................................................................................ 23 
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econômicos.  ....................................................................................................................................................................... 39 
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História 
1. O mundo moderno. 1.1. A expansão marítima europeia e as práticas mercantilistas. 1.2. Da formação das 
monarquias nacionais ao absolutismo. 1.3. O Renascimento. 1.4. As reformas protestantes e a contrarreforma 
católica ................................................................................................................................................................................... 1 
2. A colonização europeia na época moderna. 2.1. A África na rota do expansionismo e do colonialismo 
europeu. 2.1.1. A África por dentro: manifestações culturais, sociedades política/impérios, economia (do 
colonialismo moderno às independências pós II Guerraょ┻ に┻に┻ As civilizações ╉pré-colombianas╊┻ に┻ぬ┻ A 
colonização europeia no continente americano. 2.3.1. América espanhola. 2.3.2. América portuguesa. 2.3.3. 
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3. A crise do antigo regime. 3.1. As revoluções inglesas do século XVII. 3.2. O pensamento europeu no século 
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Histórico dos Direitos Humanos.  ...................................................................................................................................... 1 
Direitos individuais. Direitos sociais e direitos difusos.  ............................................................................................... 4 
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Segurança pública e cidadania.  ...................................................................................................................................... 28 
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Constituição Estadual: Título II (artigos 4º e 5º), Título IV (artigos 185 a 226).  .................................................. 44 
Lei Nº 9.455, de 7 de abril de 1.997, Lei da Tortura.  .................................................................................................. 51 
Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1.990, Estatuto da Criança e do Adolescente.  ...................................................... 54 
Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2.003, Estatuto do Idoso.  ................................................................................. 86 
 

 

Química 
Propriedades dos materiais 1. Estados físicos e mudanças de estado. Variações de energia e do estado de 
agregação das partículas. 2. Temperatura termodinâmica e energia cinética média das partículas. 3. 
Propriedades dos materiais: cor, aspecto, cheiro e sabor; temperatura de fusão, temperatura de ebulição, 
densidade e solubilidade. 4. Substâncias e critérios de pureza. 5. Misturas homogêneas e heterogêneas. 
Métodos de separação de misturas.  ................................................................................................................................. 1 
Estrutura atômica da matéria ‒ Constituição dos átomos 1. Modelo atômico de Dalton: descrição e aplicações. 
2. Modelo atômico de Thomson: natureza elétrica da matéria e existência do elétron. 3. Modelo atômico de 
Rutherford e núcleo atômico. 4. Prótons, nêutrons e elétrons. Número atômico e número de massa. Isótopos, 
Isóbaros, Isótonos e Isoeletrônicos. 5. Modelo atômico de Bohr: aspectos qualitativos. Configurações 
eletrônicas por níveis de energia. Orbitais. .................................................................................................................. 11 
Periodicidade química 1. Periodicidade das propriedades macroscópicas: temperaturas de fusão e ebulição, 
caráter metálico de substâncias simples, estequiometrias e natureza acidobásica de óxidos. 2. Critério básico 
da classificação periódica moderna. Configurações eletrônicas e elétrons de valência. 3. Grupos e períodos. 
Elétrons de valência, número de oxidação e localização dos elementos. 4. Símbolos de elementos mais comuns. 
5. Periodicidade das propriedades atômicas: raio atômico, energia de ionização.  .............................................. 16 
Ligações químicas e interações intermoleculares 1. Propriedades macroscópicas de substâncias sólidas, 
líquidas e gasosas e de soluções: correlação com os modelos de ligações químicas e de interações 
intermoleculares. 2. Energia em processos de formação ou rompimento de ligações químicas e interações 
intermoleculares. 3. Modelos de ligações químicas e interações intermoleculares. Substâncias iônicas, 
moleculares, covalentes e metálicas. 4. Polaridade das moléculas. Reconhecimento dos efeitos da polaridade 
de ligação e da geometria na polaridade das moléculas e a influência desta na solubilidade e nas temperaturas 
de fusão e de ebulição das substâncias.......................................................................................................................... 24 



Reações químicas e estequiometria 1. Reação química: conceito e evidências experimentais. 2. Equações 
químicas: balanceamento e uso na representação de reações químicas comuns. 3. Oxidação e redução: 
conceito, balanceamento, identificação e representação de semirreações. 4. Massa atômica, mol e massa molar: 
conceitos e cálculos. 5. Aplicações das leis de conservação da massa, das proporções definidas, do princípio de 
Avogadro e do conceito de volume molar de um gás. Cálculos estequiométricos. Relações massa e mol. Excesso 
de reagentes, reagente limitante. Rendimento de reações químicas e grau de pureza de reagentes  ............... 34 
Soluções líquidas 1. Soluções e solubilidade. O efeito da temperatura na solubilidade. Soluções saturadas. 2. O 
processo de dissolução: interações soluto / solvente; efeitos térmicos. 3. Eletrólitos e soluções eletrolíticas. 4. 
Concentração de soluções: em g/L, em mol/L e em percentuais. Cálculos químicos. 5. Propriedades coligativas. 
Relações qualitativas entre a concentração de soluções de solutos não voláteis e as propriedades: pressão de 
vapor, temperatura de congelação e de ebulição e a pressão osmótica. ................................................................. 45 
Termoquímica 1. Calor e temperatura: conceito e diferenciação. 2. Processos que alteram a temperatura das 
substâncias sem envolver fluxo de calor ‒ trabalho mecânico, trabalho elétrico e absorção de radiação 
eletromagnética. 3. Efeitos energéticos em reações químicas. Calor de reação e variação de entalpia. Reações 
exotérmicas e endotérmicas: conceito e representação. 4. A obtenção de calores de reação por combinação de 
reações químicas; a Lei de Hess. Cálculos. 5. A produção de energia pela queima de combustíveis: carvão, álcool 
e hidrocarbonetos. Aspectos químicos e efeitos sobre o meio ambiente  ............................................................... 53 
Cinética e equilíbrio químico 1. Evidências de ocorrência de reações químicas: a variação de propriedades em 
função do tempo. 2. Velocidade de uma reação química: conceito e determinação experimental. Reações muito 
rápidas e muito lentas; efeito do contato entre os reagentes, de sua concentração, da temperatura, da pressão 
na velocidade de reações químicas. Catalisadores e inibidores. 3. Colisões moleculares: frequência e energia. 
Energia de ativação e estado de transição (complexo ativado): conceitos, construção e interpretação de 
diagramas. 4. Reações químicas reversíveis. Evidências experimentais para o fenômeno da reversibilidade. 5. 
Equilíbrio químico: caracterização experimental e natureza dinâmica. 6. A modificação do estado de equilíbrio 
de um sistema: efeitos provocados pela alteração da concentração dos reagentes, da pressão e da temperatura. 
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