
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática  
 
a) Números Reais. -efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (potenciação - 

expoentes racionais); -simplificar expressões numéricas envolvendo radicais; e -resolver problemas com 
números reais que envolvam operações com radicais ............................................................................. 1 

b) Cálculo Algébrico: -resolver problemas que envolvam equações do 2º grau; -resolver problemas que 
envolvam inequações do 2º grau; -resolver-situações problema envolvendo um sistema de duas 
equações do 2º grau; - determinar as coordenadas de um ponto representado no plano cartesiano; -
representar e/ou analisar o gráfico de uma função do 1º grau no plano cartesiano; e -representar e/ou 
analisar o gráfico de uma função do 2º grau no plano cartesiano ........................................................... 12 

c) Teorema Linear de Tales e de Pitágoras; Semelhança e Trigonometria: -aplicar o Teorema Linear 
de Tales em diferentes contextos; -resolver situações-problema aplicando o Teorema de Pitágoras; e -
resolver problemas, em diferentes contextos, a partir da aplicação das razões trigonométricas no triângulo 
retângulo ................................................................................................................................................ 48 

d) Estatística: -associar informações apresentadas em listas e/ou tabela aos gráficos que as 
representam e vice-versa. -resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em 
tabelas; e -resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em gráficos .................. 66 

 

Língua Portuguesa 
a) Gêneros textuais (poema, cordel, contos, dissertação argumentativa, sarau, textos do cotidiano, 

resumo, textos digitais, letras de música, dissertação expositiva e textos regionais): -interpretar textos 
com auxílio de material gráfico diverso, compreendendo o texto como um recurso multimodal; -identificar 
a finalidade de textos de diferentes gêneros; -localizar informações implícitas em um texto; -reconhecer 
as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em 
função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido; identificar os objetivos 
de textos através da relação entre tal objetivo e o percurso do autor para alcançá-lo (tese e os argumentos 
que a sustentam); -reconhecer efeitos de ironia ou humor em textos variados; e -reconhecer os efeitos de 
sentido construídos através da escolha lexical ......................................................................................... 1 

b) Conjunção: noções básicas / valor semântico-discursivo; Frase, oração e período / perspectiva 
semântico-discursiva; Processos de composição do período/coordenação e subordinação; Orações 
substantivas / valor semântico-discursivo; Conjunções subordinativas/valor semânticodiscursivo; Orações 
adverbiais / valor semântico-discursivo; Pronome relativo / valor semântico-discursivo; Orações adjetivas 
/ valor semântico-discursivo; Conjunção coordenativa/valor semântico-discursivo; Orações coordenadas: 
-reconhecer as relações de coordenação e subordinação no período composto; -identificar o efeito de 
sentido decorrente da exploração de pronomes relativos; -estabelecer relações de comparação 
semântico-discursivas presentes nos períodos; -compreender as relações semânticas que são 
constituídas através de elementos de composição dos períodos; -perceber as relações de causa e 
consequência oriundas do uso de recursos semânticos; e -perceber as relações de oposição ou contraste 
oriundas do uso de recursos semânticos ................................................................................................ 49 

c) Regência verbal e nominal / valor semântico-discursivo; regência verbal e nominal (crase): -aplicar 
as regras de regência nominal e verbal e uso da crase; e -aplicar as regras de colocação pronominal, de 
acordo com os níveis de linguagem ....................................................................................................... 74 



 

d) Produção textual escrita: -produzir textos de acordo com os temas propostos (adequação ao tema); 
-produzir textos de acordo com a finalidade e o objetivo comunicativo de cada proposta e gênero 
(adequação ao tipo textual); -empregar adequadamente os principais recursos coesivos (coesão). -
produzir texto coerente, sem ambiguidade (coerência); -selecionar o melhor percurso argumentativo para 
atender ao objetivo do texto (argumentação); -redigir períodos completos; -compreender o texto como um 
recurso multimodal (paragrafação, título, margem, alinhamento, separação silábica); -empregar 
vocabulário específico com o tipo de texto solicitado (adequação vocabular); -dominar a ortografia da 
Língua; e -empregar adequadamente os sinais de pontuação e acentuação ....................................... 100 

e) Alterações introduzidas na ortografia da língua portuguesa pelo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, por Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e 
Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, por Timor Leste, aprovado no Brasil 
pelo Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008 e alterado pelo Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro 
de 2012 ................................................................................................................................................ 201 
 


