
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
1. Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. 
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2. Organização do texto: Fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade, 
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características dos gêneros textuais oficiais: ofício, memorando, e-mail, carta comercial, aviso, e-mail etc. 
Uso dos pronomes. Pontuação. Características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, 
publicitário, literário, científico, etc.).  ...................................................................................................... 50 
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Matemática  
 
1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem, 

divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e decomposição em fatores primos; 
Números racionais e irracionais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto; Números 
complexos: conceito, operações e representação geométrica .................................................................. 1 

2. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica: Razão, termo geral e soma dos termos; Situações-
problema envolvendo progressões ......................................................................................................... 42 

3. Noções de Matemática Financeira: Razão e Proporção; Porcentagem; Juros simples e 
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4. Equações e Inequações: Conceito; Resolução e discussão .......................................................... 73 
5. Funções: Conceito e representação gráfica das funções: afim, quadrática, exponencial, logarítmica, 

trigonométricas e modulares; Situações-problema envolvendo funções ............................................... 106 
6. Sistemas de equações: Conceito; Resolução, discussão e representação geométrica ................ 149 
7. Análise Combinatória: Princípio fundamental de contagem; Combinações e permutações .......... 159 
8. Noções de Estatística: Apresentação de dados estatísticos: tabelas e gráficos; Medidas de 

centralidade: média aritmética, média ponderada, mediana e moda .................................................... 170 
 
 
 
 
 



 

Informática 
 
1. Sistemas operacionais Windows: recursos básicos de utilização: janelas, menus, atalhos, ajuda e 

suporte, gerenciamento de pastas e arquivos; pesquisas e localização de conteúdo; gerenciamento de 
impressão; instalação e remoção de programas; configuração no Painel de Controle; configuração de 
dispositivos de hardware; configuração de aplicativos. ............................................................................. 1 

2. Aplicativos para edição de textos, planilha eletrônica e editor de apresentação por meio de software 
livre e de software comercial: ambiente do software; operações básicas com documentos; edição e 
formatação do texto; tratamento de fontes de texto; formatação do texto; verificação ortográfica e 
gramatical; impressão; utilização de legendas, índices e figuras. ......................................................... 112 

3. Navegadores de Internet e serviços de busca na Web: redes de computadores e Internet; elementos 
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