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O exame de Português visa a avaliar a proficiência do candidato em língua portuguesa, 

literatura brasileira e redação, e contempla: leitura e compreensão de textos; conhecimento da 
estrutura e do funcionamento da língua portuguesa e habilidade para empregá-la 
adequadamente; conhecimento das obras de autores representativos da literatura brasileira; 
interpretação de textos poéticos; produção escrita de texto dissertativo de acordo com a norma 
padrão. A Fase 1 do exame consistirá em 15 questões do tipo teste de múltipla escolha. 

 
Nas questões de língua portuguesa, serão abordados tópicos de morfologia, sintaxe e 

semântica, e será avaliada a capacidade do candidato de ler e interpretar textos.  .................. 1 
As questões de literatura brasileira abordarão o gênero ficção e levarão em conta: a leitura 

dos livros indicados; a capacidade de análise dos textos que constarão da prova; o 
conhecimento das características estilísticas e das determinantes histórico-culturais de cada 
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verificado em 21/07/2020; Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um sargento de milícias. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. Selo Vozes de bolso; e Lygia Fagundes Telles. Seminário dos 
ratos: contos. Posfácio de José Castello. Nova edição revista pela autora. 6ª reimpressão 2020. 
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A Fase 2 do exame será composta por uma redação, na qual serão avaliados: a capacidade 
de dissertar sobre tema proposto; o desenvolvimento e a organização do texto escrito, de 
caráter dissertativo; o adequado emprego de recursos linguísticos e discursivos próprios da 
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em sua competência para compreender textos autênticos em língua inglesa. As questões, todas 
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significados, reconhecer vocabulário dentro de contextos diversos e também identificar 
estruturas gramaticais essenciais à compreensão dos conteúdos apresentados. Os textos 
utilizados serão extraídos das mais diversas fontes. As questões deverão avaliar a 
compreensão global dos textos propostos como também a compreensão detalhada de 
expressões, frases e palavras dentro do contexto. Além de questões para avaliação da 
compreensão dos textos, poderão compor a prova questões formuladas a partir de expressões 
idiomáticas, frases isoladas e tiras cômicas, dentre outras. ...................................................... 1 
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4. Funções: funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; funções pares, ímpares e periódicas; 
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Equações e inequações logarítmicas e exponenciais ............................................................. 30 

5. Polinômios: conceito, grau e propriedades fundamentais; operações, fatorações e 
produtos notáveis; raízes; teorema fundamental da álgebra. 6. Equações algébricas: definição, 
raiz, multiplicidade e número de raízes; transformações aditiva e multiplicativa; equações 
recíprocas; relação entre coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas ............................ 87 

7. Combinatória: problemas de contagem; arranjos, permutações e combinações simples; 
binômio de Newton. Probabilidade e espaços amostrais; probabilidade condicional e eventos 
independentes ...................................................................................................................... 108 

8. Matrizes: operações, propriedades, inversa. Determinantes e propriedades. Matriz 
associada a um sistema de equações lineares; resolução e discussão de sistemas lineares
 ............................................................................................................................................. 131 

9. Trigonometria: fórmulas de adição, subtração e bissecção de arcos; funções 
trigonométricas: propriedades e relações principais; transformação de soma de funções 
trigonométricas em produtos; equações e inequações trigonométricas ................................ 168 

10. Geometria analítica: coordenadas cartesianas; distância entre pontos; equações da reta, 
paralelismo e perpendicularismo, ângulo entre retas, distância de um ponto a uma reta; 
equação da circunferência, tangentes a uma circunferência, intersecção de uma reta a uma 
circunferência; elementos principais e equações da elipse, hipérbole e parábola; lugares 
geométricos e interpretações de equações de 2 °grau ......................................................... 208 

11. Geometria plana: polígonos, circunferências e círculos; congruência de figuras planas; 
semelhança de triângulos; relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos; 
áreas de polígonos, círculos, coroas e setores circulares ..................................................... 241 

12. Geometria espacial: retas, planos e suas posições relativas no espaço; poliedros 
regulares; prismas e pirâmides e respectivos troncos; cilindros, cones e esferas; cálculo de 
áreas e volumes ................................................................................................................... 282 

 

 

 
1. Conceito, objetivos e ramos da Química. Método científico ............................................. 1 
2. Matéria: propriedades dos estados sólido, líquido e gasoso; sólidos amorfos e cristalinos

 ............................................................................................................................................... 10 
3. Misturas heterogêneas, colóides e soluções: conceitos e critérios de identificação; 

métodos de separação das fases e dos componentes; critérios de pureza ............................ 24 
4. Elementos químicos: símbolos; propriedades e classificações periódicas; substâncias 

químicas simples e compostas e suas representações por fórmulas; fontes, principais 
processos de obtenção e propriedades das substâncias simples mais utilizadas ................... 31 

5. Átomos e moléculas: partículas fundamentais e modelos atômicos; principais métodos de 
determinação de massas atômicas e massas moleculares; radioatividade ............................ 49 

6. Bases estequiométricas da teoria atômica moderna: as leis dos gases, princípio de 
Avogadro e o conceito geral de mol; principais métodos de obtenção da massa molar e do 
número de Avogadro .............................................................................................................. 66 

7. Ligações químicas: os casos extremos (iônica, covalente e metálica) e casos 
intermediários; polaridade e momento dipolar das moléculas ................................................. 87 

8. Soluções: maneiras de expressar concentrações; tipos de soluções; condutividade elétrica 
de soluções; solubilidade em água de sólidos, líquidos e gases; propriedades coligativas... 104 

9. Reações químicas: equação química e balanceamento, cálculos estequiométricos; 
energia envolvida ................................................................................................................. 115 

10. Equilíbrio químico: conceito; constantes de equilíbrio; princípio de Lê Chatelier ........ 124 
11. Termoquímica: energia interna (calor e trabalho); variações de entalpia; lei de Hess; 

energia de reações; energia de ligação ................................................................................ 141 
12. Cinética química: efeito da temperatura e dos catalisadores, enzimas e inibidores ... 147 
 
 



 

 
 
13. Ácidos ,bases, sais e óxidos: Conceitos, nomenclatura e classificação; propriedades de 

suas soluções aquosas; processos de obtenção das substâncias mais usadas ................... 154 
14. Eletroquímica: conceitos de catodo, anodo e polaridade de eletrodos; potenciais de 

eletrodo; leis de Faraday; série ordenada de pares redox; equação de Nernst; baterias primárias 
e secundárias; corrosão ....................................................................................................... 174 

15. Química orgânica: conceito, funções orgânicas e grupos funcionais; séries homólogas; 
isomeria de cadeia, funcional, geométrica e óptica (quiralidade). 16. Hidrocarbonetos, alcoóis, 
aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, fenóis e aminas: classificação, nomenclatura e 
propriedades; processos de obtenção das substâncias mais usadas ................................... 188 

17. Proteínas, carboidratos, gorduras e polímeros naturais: ocorrência e principais usos. 18. 
Polímeros sintéticos: correlação entre estrutura e propriedades; principais métodos de 
obtenção e principais uso ..................................................................................................... 227 

19. Química ambiental: ciclo do carbono; ciclo da água; ciclo do oxigênio; poluição da água; 
poluição da atmosfera .......................................................................................................... 242 

 


