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2.1.1 Estudo de Funções e Sequências: ● A noção de função como instrumento para 

trabalhar com a variação de grandezas. Caracterizações e representações gráficas das funções 
módulo, polinomiais, raiz quadrada, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Aplicações.● 
Domínio e Imagem de uma função. Funções injetora, sobrejetora, bijetora, composta e inversa. 
Determinação algébrica da inversa de uma função bijetora.● Interpretação de gráficos de 
funções. Valores destacados no gráfico (máximos, mínimos e zeros). Periodicidade. Intervalos 
de crescimento e decrescimento. Translações e mudanças de escala. Aplicações em situações-
problema de contexto variado, incluindo estimativas e previsão de valores.● Progressões 
aritméticas e geométricas. A ideia intuitiva de limite em problemas envolvendo sequências e 
funções..................................................................................................................................... 1 

2.1.2 Geometria e Medidas: ● Características, elementos e propriedades geométricas de 
figuras planas e espaciais: polígonos, círculo, prismas, pirâmides, esfera, cilindros, cones e 
troncos. Poliedros e fórmula de Euler.● Seções planas de sólidos geométricos. Planificações.● 
Razões entre comprimentos, áreas e volumes de figuras semelhantes. Teorema de Tales e 
aplicações. Semelhança e congruência de triângulos. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Aplicações.● Perímetro, área, ângulos, arcos e medidas do círculo e de suas partes.● Relações 
métricas em triângulos. Teorema de Pitágoras, lei dos senos, lei dos cossenos. Aplicações.● 
Cálculo de perímetros e áreas de polígonos.● Cálculo de área e volume de prismas, pirâmides, 
cilindros, cones, troncos e esferas .......................................................................................... 64 

2.1.3 Álgebra, Números e Matrizes: ● Conjuntos, igualdade entre conjuntos, conjuntos 
universo e vazio, complementar de um conjunto, subconjuntos e relação de inclusão, operações 
entre conjuntos, cardinalidade.● Números naturais, números primos e divisibilidade. Números 
inteiros.● Números racionais e irracionais e sua representação decimal. Aproximações de 
irracionais por meio de racionais.● Propriedades dos números reais e das operações 
fundamentais com números reais.● Representações algébrica e geométrica dos números 
complexos. Operações com números complexos. Potências de números complexos. 
Conjugado e módulo de um número complexo. Forma trigonométrica.● Equações e inequações 
polinomiais e modulares. Significados algébrico e geométrico das raízes de polinômios e 
implicações na fatoração, incluindo o completamento de quadrados.● Operações com 
polinômios, com ênfase à divisão de polinômios.● Relações, identidades e transformações 
trigonométricas. Equações e inequações trigonométricas.● Propriedades das exponenciais e 
logaritmos. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas.● Sistemas lineares e 
matrizes. Discussão e resolução de sistemas lineares (até 4 equações e 4 incógnitas) por 
escalonamento e substituição de variáveis.● Operações com matrizes, matriz inversa e 
determinantes....................................................................................................................... 156 

2.1.4 Geometria Analítica: ● Coordenadas cartesianas de pontos no plano. Distância entre 
pontos. Equações da reta e posições relativas entre duas retas. Distância de ponto a reta e 
entre duas retas. Aplicações.● Equações da circunferência. Posições relativas entre reta e 
circunferência e entre circunferências. Aplicações ............................................................... 337 

 
 



 

 
 
2.1.5 Tratamento da Informação: ● Matemática Financeira: porcentagem, desconto, juros 

simples e compostos.● Problemas de contagem: o princípio fundamental de contagem, o 
princípio aditivo, permutação, arranjo e combinação. Princípio da casa dos pombos. Resolução 
de problemas envolvendo a contagem de diferentes tipos de agrupamento. Binômio de 
Newton.● População e amostra. Estatística descritiva. Tratamento da informação obtida com a 
organização e interpretação de dados em tabelas e gráficos. Medidas de tendência central 
(média, mediana e moda) e de dispersão (desvio-médio, desvio-padrão e variância).● 
Probabilidade de um evento. Amostras. Representação através de frequências relativas. 
Probabilidade condicional e eventos independentes. Aplicação de probabilidade em situações-
problema .............................................................................................................................. 360 

 

 

 
Biologia celular: Estrutura e função dos componentes das células. Organização molecular e 

Bioquímica da célula. Fisiologia celular. Ciclo de vida celular ................................................... 1 
Seres vivos: Variedade dos seres vivos – sistemas de classificação e níveis de organização. 

Caracterização dos principais grupos de organismos. Tipos de reprodução. Desenvolvimento 
embrionário. Estrutura e função dos tecidos: características principais dos tecidos vegetais e 
animais. Fisiologia animal e vegetal ....................................................................................... 64 

Estudo das populações: Conceitos fundamentais da hereditariedade. Conceitos Básicos de 
genética molecular e citogenética. Evolução: bases históricas, fatores evolutivos, genética de 
populações. Origem da vida ................................................................................................. 249 

Ecologia: Relações tróficas. Ecossistema e seus componentes. Ciclos biogeoquímicos. 
Principais biomas. Desequilíbrio ecológico e suas causas. Fluxo de matéria e energia ....... 316 

Saúde, higiene e saneamento básico: Principais endemias e epidemias e formas de 
combatê-las. Doenças de carência. Higiene pessoal e social. Noções fundamentais de 
imunidade ............................................................................................................................. 361 

 

 

3.2.1.1 Grandezas físicas: Conceito. Medidas. Operações. Ordens de grandeza. Algarismos 
significativos. Sistemas correntes de unidades. Conversão entre unidades de diferentes 
sistemas. Sistema Internacional de Unidades. Notação Científica. Múltiplos e Submúltiplos. 
Inter-relações entre grandezas e leis físicas. Análise dimensional ........................................... 1 

3.2.1.2 Mecânica: Conceito de partícula. Cinemática escalar e vetorial. Movimento Retilíneo 
Uniforme e Uniformemente Acelerado. Gráficos de movimentos. Queda livre e movimento de 
projéteis. Movimento circular. Conceitos de massa, força e aceleração. Referenciais inerciais e 
não inerciais. Sistemas de Forças. Leis de Newton e aplicações. Trabalho. Energia cinética. 
Energia potencial. Potência. Momento linear (quantidade de movimento). Impulso. 
Conservação de momento linear. Colisões elásticas e inelásticas. Lei de Conservação da 
Energia. Gravitação. Lei da Gravitação Universal. Leis de Kepler. Movimento de planetas e 
satélites em órbitas circulares. Movimento oscilatório. Lei de Hooke. Movimento harmônico 
simples. Centro de massa. Estática dos sólidos. Momento de uma força. Momento resultante e 
condições de equilíbrio de um corpo rígido. Massa específica e densidade linear, superficial e 
volumétrica. Peso específico. Conceito de pressão. Pressão atmosférica. Lei de Stevin. Vasos 
comunicantes. Princípio de Pascal. Prensa hidráulica. Princípio de Arquimedes. Flutuação de 
corpos. Empuxo. Linhas de corrente. Vazão. Equação da continuidade ................................ 16 

3.2.1.3 Termologia: Conceito de temperatura. Equilíbrio térmico. Escalas termométricas. 
Dilatação térmica de sólidos e líquidos. Transmissão do calor. Calor específico. Capacidade 
térmica. Calorimetria. Conceito de calor. Estados físicos da matéria. Mudança de estado físico. 
Transformação de energia mecânica em térmica. Gases. Conceito de gás ideal. Leis dos gases 
ideais. Transformações gasosas. Diagramas de processos gasosos. Diagrama de fases e de 
Clapeyron. Leis da termodinâmica. Máquinas térmicas, rendimento de máquinas térmicas. 
Ciclos Termodinâmicos. Ciclo de Carnot ................................................................................ 85 



 

 
 
3.2.1.4. Ondulatória: Conceito de onda. Pulsos em cordas. Ondas transversais e 

longitudinais. Amplitude. Comprimento de onda. Período. Frequência. Velocidade de 
propagação. Ondas periódicas. Fenômenos ondulatórios. Princípio da superposição. 
Interferência. Reflexão. Refração. Ondas estacionárias. Acústica. Som. Tubos sonoros. 
Harmônicos. Propagação do som. Velocidade do Som. Fontes sonoras. Efeito Doppler ..... 120 

3.2.1.5 Eletromagnetismo: Carga elétrica. Constituição atômica. Carga elétrica elementar. 
Processos de eletrização. Condutores e isolantes. Campo elétrico. Linhas de campo. Lei de 
Coulomb. Potencial elétrico. Superfícies equipotenciais. Campo elétrico uniforme. Campo e 
potencial elétrico de condutor esférico. Diferença de potencial entre dois pontos de um campo 
elétrico. Movimento de cargas elétricas puntiformes por ação de campo elétrico. Corrente 
elétrica. Geradores. Receptores. Força eletromotriz. Resistência interna de geradores e 
receptores. Equação de gerador e de receptor. Potência em geradores e receptores. 
Rendimento. Resistores. Lei de Ohm. Energia e potência. Efeito Joule. Associação de 
resistores. Circuitos elementares. Lei dos nós. Lei das malhas. Capacitores. Energia 
armazenada por capacitores. Associação de capacitores. Campo magnético. Linhas de campo. 
Força magnética sobre cargas elétricas e fios condutores. Campos magnéticos gerados por 
correntes elétricas. Magnetização. Indução eletromagnética. Transformadores. Lei de Lenz e 
Lei de Faraday. Noções de corrente alternada ..................................................................... 145 

3.2.1.6 Óptica: Modelo ondulatório da luz. Velocidade de propagação da luz. Índice de 
refração. Óptica geométrica. Leis da reflexão. Espelhos planos e esféricos. Leis da refração. 
Reflexão total. Lentes delgadas. Formação de imagens. Equação dos focos conjugados 
aplicada a lentes delgadas e espelhos esféricos. Ampliação. Óptica física. Dispersão. 
Interferência. Difração. Polarização da luz ........................................................................... 206 

3.2.1.7 Física Moderna: Radiação do corpo negro. Efeito fotoelétrico. Dualidade onda-
partícula ............................................................................................................................... 226 

 

 

 
3.3.1.1 Aspectos macroscópicos da Química: Evidências das reações químicas. Compostos 
químicos, suas misturas e a presença em materiais mais complexos. Alguns métodos de 
separação (filtração, decantação, destilação, cristalização, cromatografia em papel). Reação 
química e sua representação simbólica, equação química, reagentes e produtos. Leis 
Ponderais de Lavoisier e Proust. Equação geral dos gases ideais ........................................... 1 
3.3.1.2 Estrutura da matéria e teoria atômica: Evolução dos modelos atômicos. Modelos 
atômicos de Rutherford e de Bohr. Partículas elementares: próton, nêutron e elétron. Número 
atômico, número de massa, elemento químico, isótopos, massa atômica e massa molecular. 
Configuração eletrônica dos elementos. Níveis de energia e transições eletrônicas (segundo o 
modelo atômico de Bohr). Principais transformações nucleares artificiais e naturais.............. 32 
3.3.1.3 Classificação periódica e propriedades dos elementos e seus compostos: Princípios de 
ordenação e localização dos elementos. Períodos, grupos e subgrupos. Elementos 
representativos. Configuração eletrônica do átomo e posição na classificação periódica. 
Características de metais, semimetais e ametais. Propriedades periódicas e suas variações 
(raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade). 
Número de oxidação e carga formal. Cátions, ânions e radicais ............................................ 47 
3.3.1.4 Ligação química: Ligação iônica. Ligação covalente. Ligação em metais. Estruturas e 
fórmulas de Lewis para a ligação covalente em compostos orgânicos e inorgânicos. 
Eletronegatividade; caráter iônico, caráter covalente e polaridade das ligações químicas. 
Geometria molecular e polaridade de moléculas .................................................................... 65 
3.3.1.5 Ácidos e bases: Teorias ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lowry e de Lewis. Reações 
de neutralização. Caráter ácido e básico de compostos inorgânicos e orgânicos (acidez relativa 
de álcoois, ácidos carboxílicos, fenóis e basicidade de aminas). Nomenclatura IUPAC e vulgar 
de ácidos, bases, sais e óxidos mais comuns ........................................................................ 83 
 
 
 



 

 
 
 
3.3.1.6 Estequiometria química: Cálculos estequiométricos. Massa molar. Balanceamento de 
reações químicas: por tentativa e íon elétron. Fórmula mínima e fórmula molecular. 3.3.1.7 
Unidades e grandezas em Química: Principais unidades e grandezas utilizadas na Química. 
Quantidade de matéria (mol) e unidades de concentração. Sistema Internacional (SI) e 
conversão de unidades ........................................................................................................ 106 
3.3.1.8 Soluções, propriedades coligativas e forças intermoleculares: Solução, solvente, soluto, 
fase, solução saturada e insaturada. Forças intermoleculares. Coloides. Efeito das forças 
intermoleculares nas constantes físicas dos compostos orgânicos e inorgânicos (temperatura 
de fusão e de ebulição). O processo de dissolução e a solubilidade dos compostos orgânicos e 
inorgânicos. Curvas de solubilidade. Influência da cadeia carbônica na solubilidade dos 
compostos orgânicos e na temperatura de fusão e de ebulição dos compostos orgânicos. Efeito 
da concentração de soluto sobre a temperatura de fusão e ebulição, pressão de vapor e pressão 
osmótica dos solventes ........................................................................................................ 119 
3.3.1.9 Termoquímica: Entalpia e Lei de Hess. Entropia. Energia livre de Gibbs .................. 130 
3.3.1.10 Equilíbrio químico: Equilíbrio químico e constante de equilíbrio. Fatores que 
influenciam o deslocamento do equilíbrio de uma reação e princípio de Le Chatelier. Constante 
de autoionização da água, pH e pOH. Equilíbrios ácido-base e de precipitação. Constantes de 
dissociação de ácidos e bases. Hidrólise. Produto de solubilidade. Soluções-tampão ......... 136 
3.3.1.11 Cinética química: Velocidade de reação, lei de velocidade, ordem de reação e 
molecularidade. Fatores que alteram a velocidade das reações químicas (concentração das 
substâncias, pressão, temperatura, estado de agregação, catalisadores). Teoria das colisões. 
Teoria do estado de transição e energia de ativação. Relação entre lei de velocidade e 
mecanismo de reação (conceito de etapa lenta). Velocidade inicial e a determinação da ordem 
dos reagentes....................................................................................................................... 154 
3.3.1.12 Eletroquímica: Célula galvânica, célula eletrolítica, pilhas. Reações de oxidação e 
redução. Potencial padrão de redução e previsão da espontaneidade de reações. Cálculo da 
força eletromotriz padrão em células eletroquímicas ............................................................ 161 
3.3.1.13 Estrutura dos compostos de carbono: Cadeias de carbono: Caracterização e 
representação da estrutura através de notação em bastão. Classificação de cadeias 
carbônicas. Reconhecimento, caracterização, estrutura eletrônica (estrutura de Lewis), 
nomenclatura e representação espacial de estruturas saturadas e insaturadas, lineares, 
ramificadas e cíclicas (incluindo aromáticos). Hibridização do carbono, modelo dos orbitais e 
ligação covalente. Conceituação de grupamento funcional. Reconhecimento, representação 
(notação em bastão) e nomenclatura (IUPAC) de compostos orgânicos alifáticos e aromáticos 
e das seguintes funções: hidrocarbonetos, derivados halogenados, álcoois, éteres, aldeídos, 
cetonas, fenóis, ácidos carboxílicos e seus derivados (ésteres, sais de ácidos, anidridos, 
halogenetos de ácidos, amidas), aminas, nitrilas e compostos de função mista. Nomenclatura 
vulgar de compostos de uso corrente. 3.3.1.14 Isomeria em compostos orgânicos: 
Caracterização e representação de isômeros constitucionais e estereoisômeros. 
Diastereoisômeros (isômeros geométricos) e enantiômeros. Conceito de quiralidade. Relação 
entre quiralidade e plano de simetria e atividade óptica. 3.3.1.15 Ocorrência e obtenção de 
compostos orgânicos e suas propriedades principais: Ocorrência natural e sintética, relação 
entre estrutura e propriedades físicas e químicas, reações de obtenção e de transformação das 
seguintes funções: hidrocarbonetos (saturados, insaturados e aromáticos), derivados 
halogenados, álcoois, éteres, aldeídos, cetonas, fenóis, ácidos carboxílicos e seus derivados 
(ésteres, sais de ácidos, anidridos, halogenetos de ácidos, amidas) e aminas. Polímeros 
sintéticos e naturais. Proteínas. Carboidratos ...................................................................... 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
4.1.1.1 Mito e Filosofia. ● Saber mítico. ● Saber filosófico. ● Relação Mito e Filosofia. ● 

Atualidade do mito. ● O que é Filosofia? .................................................................................. 1 
4.1.1.2 Teoria do conhecimento. ● Possibilidade do conhecimento. ● As formas de 

conhecimento. ● O problema da verdade. ● A questão do método. ● Conhecimento e lógica 12 
4.1.1.3 Ética. ● Ética e moral. ● Pluralidade ética. ● Ética e violência. ● Razão, desejo e 

vontade. ● Liberdade: autonomia do sujeito e necessidade das normas ................................ 23 
4.1.1.4 Política. ● Relações entre comunidade e poder. ● Liberdade e igualdade política. ● 

Política e Ideologia. ● Esfera pública e privada. ● Cidadania formal e/ou participativa  .......... 50 
4.1.1.5 Filosofia da ciência. ● Concepções de ciência. ● A questão do método científico. ● 

Contribuições e limites da ciência. ● Ciência e ideologia. ● Ciência e ética  .......................... 64 
4.1.1.6 Estética. ● Natureza da arte. ● Filosofia e arte. ● Categorias estéticas – feio, belo, 

sublime, trágico, cômico, grotesco, gosto etc. ● Estética e sociedade  ................................... 74 
 

 

 
4.2.1.1 A Terra, um planeta em transformação, o homem e o meio ambiente. Aspectos 

naturais e sua interação com a sociedade ● A Terra no espaço: características determinantes 
para a manutenção da vida: Conceitos básicos de astronomia. ● Geologia: Tempo Geológico. 
Estrutura da Terra. Tectônica de placas. Vulcanismo e abalos sísmicos. Minerais e rochas. 
Bens minerais, matéria-prima e fontes de energia no Brasil e no mundo. Riscos geológicos no 
Brasil e no mundo. ● Relevo: Formas de relevo, identificação, classificação, localização no 
Brasil e no mundo. Evolução do relevo: processos erosivos, identificação, classificação e 
localização no Brasil e no mundo. Áreas de risco de ocupação no Brasil. ● Tempo e clima: 
Características da atmosfera e implicações para a vida na superfície terrestre. Dinâmica 
atmosférica e tipos de tempo. Ritmo climático. Clima urbano. Elementos e fatores climáticos. 
Escala climática. Classificações climáticas e sua aplicação em nível local, regional e global. 
Variabilidade e mudanças climáticas. ● A água na superfície terrestre: O ciclo da água. A 
distribuição da água no planeta e características de seus diversos reservatórios. Recursos 
hídricos no Brasil e no mundo. ● O solo: Processos de formação. Características, classificação 
e localização. Uso e ocupação dos solos no Brasil e no mundo. ● A vegetação: Domínios e 
diversidade da vegetação. Classificação da vegetação brasileira. Importância da vegetação 
para a manutenção da vida. Alteração da vegetação natural pela ação antrópica. ● 
Gerenciamento dos recursos naturais: Recursos naturais e conflitos no Brasil e no mundo. 
Recursos naturais e planejamento no Brasil. Legislação ambiental brasileira. Unidades de 
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4.3.1.4 O mundo ocidental na época contemporânea ● As revoluções: Revolução inglesa; 
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