
 

 
 
 

 

 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ......................................... 1 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  ................................................................ 19 
3 Domínio da ortografia oficial.  .......................................................................................... 45 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, 

substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual.  ..... 62 
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.  ........................................................................ 78 
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.  .......................................................... 92 
5.1 Emprego das classes de palavras.  .............................................................................. 99 
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de 

subordinação entre orações e entre termos da oração.  ....................................................... 134 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.  ........................................................................... 145 
5.5 Concordância verbal e nominal.  ................................................................................ 153 
5.6 Regência verbal e nominal.  ....................................................................................... 169 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.  ....................................................................... 180 
5.8 Colocação dos pronomes átonos.  ............................................................................. 185 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. .................................................................... 192 
6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.  ...... 204 
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. ............................... 214 
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  .......................... 214 
 

 
1 Lei Estadual nº 5.247/1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 

Estado de Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).  ............................ 1 
2 Lei Estadual nº 6.196/2000 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Alagoas).  ..... 32 
3 Lei Estadual nº 6.197/2000 (Plano de Cargo e Carreira do Magistério Público Estadual). 

 ............................................................................................................................................... 52 
4 Lei Estadual nº 6.754/2000 (Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado 

de Alagoas).  .......................................................................................................................... 61 
5 Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ― LDB) e suas 

alterações.  ............................................................................................................................. 67 
6 Lei nº 7.795/2016 (Plano Estadual de Educação – PEE).  .............................................. 93 
 

 

 
1 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.  ................................................... 1 
2 Estatuto da Criança e do Adolescente.  ........................................................................ 437 
3 Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  .................................................................. 493 
4 Referencial Curricular de Alagoas (ReCAL) – Ensino Fundamental.  ............................ 514 
5 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. .................................................... 530 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
QUÍMICA: 1 História da química: a alquimia como precursora da ciência química, o 

nascimento da química moderna, química e sociedade. .......................................................... 1 
2 O mundo e suas transformações: leis ponderais (Lavoisier, Proust, Dalton, Richter); leis 

das reações gasosas de Gay Lussac; hipótese de Avogadro, mol, molécula; cálculos 
estequiométricos; natureza elétrica da matéria (os trabalhos de Faraday).  ........................... 10 

3 Ligações químicas: iônica, covalente, eletronegatividade; repulsão de pares eletrônicos, 
geometria molecular; teoria da ligação de valência.  .............................................................. 29 

4 Sólidos, líquidos e gases no universo da química: evolução do conceito de matéria; 
características e propriedades; líquidos e sólidos ideais, ligações químicas nos sólidos e 
líquidos.  ................................................................................................................................. 35 

5 Sólidos, líquidos e gases reais; mudança de estado, diagrama de fase.  ........................ 51 
6 Soluções: misturas, tipos de solução, concentração e solubilidade; propriedades 

coligativas, eletrólitos, íons em solução aquosa.  ................................................................... 61 
7 O modelo atômico: evolução dos conceitos de átomo; propriedades dos átomos 

(eletronegatividade, afinidade eletrônica e suas dimensões). ................................................. 72 
8 Funções químicas e aplicações: ácidos; bases; sais; óxidos; reações em solução aquosa 

de ácido-base, precipitação e complexação; equilíbrio das soluções aquosas de ácido-base, 
dissociação, hidrólise, indicadores ácido-base de titulação, tampões, estequiometria de 
soluções. ................................................................................................................................ 72 

9 A Tabela Periódica: histórico da tabela e sua construção; o problema da classificação 
(metais, não metais e semimetais), gases nobres e química do carbono. ............................ 114 

10 Cinética e equilíbrio químico: velocidades e mecanismos de reação; equação de 
velocidade, teoria de colisões, complexo ativado, catálise. .................................................. 132 

11 Química orgânica: princípios básicos da nomenclatura orgânica; funções orgânicas, 
reações e mecanismos de reação. ....................................................................................... 139 

12 Ensino de química: conhecimento científico e habilidade didática no ensino de química. 
A construção do conhecimento no ensino da química: abordagens metodológicas.  ............ 179 

13 Recursos didáticos no ensino de química (utilizados em sala de aula e laboratório, 
incluindo conhecimentos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança 
laboratoriais)....... .................................................................................................................. 184 

14 Avaliação de aprendizagem do conhecimento químico.  ............................................. 216 
15 Competências e habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 

ensino médio para o componente curricular de química. ...................................................... 232 
 
 


