
COLÉGIO ARNALDO – UNIDADE FUNCIONÁRIOS            

CONTEÚDOS QUE PODERÃO SER COBRADOS NAS PROVAS 

PARCIAIS – 3ª SÉRIE – 2-ETAPA  

LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

4- Termos da 
oração ligados ao 

verbo II 

Analisar os termos da oração ligados ao verbo: adjunto adverbial 
e agente da passiva. 

1ª Parcial  

5 -Termos da 
oração ligados ao 

nome I 

Analisar os termos da oração ligados ao nome: adjunto adnominal 
e predicativos do sujeito e do objeto. 

 
1ª Parcial 

 5 -Termos da 
oração ligados ao 

nome II 

Analisar os termos da oração ligados ao nome: aposto, 
complemento nominal, vocativo. 

 
1ª Parcial 

 6 -Tipos de 
predicado 

Estudar os tipos de predicado e seus aspectos semânticos. 1ª Parcial 

 7- A palavra se Estudar os diversos empregos da palavra se :  partícula 
apassivadora, indeterminação, pronome reflexivo ou recíproco, 
parte integrante do verbo e partícula de realce. 
Estudo dos gêneros textuais: gêneros argumentativo e expositivo, 
texto jornalístico, intertextualidade, funções da linguagem, texto 
não verbal (patrimônio imaterial) 

 
1ª Parcial 

 
 

08- Sintaxe dos 
pronomes pessoais 

Estudar a sintaxe dos pronomes pessoais: o emprego de eu, tu, 
mim e ti; os auxiliadores causativos e sensitivos; e os pronomes 
oblíquos átonos e reflexivos (linguagem coloquial e culta) 
Estudo dos gêneros textuais: a linguagem do texto: comparação 
entre figuras como onomatopeia: textos verbal e não verbal: 
charge; modalidades textuais. 
 

 
 
 

2ª Etapa 

 
 
 

09- Oração 
coordenadas  

Analisar as orações coordenadas: assindéticas e sindéticas, 
aditivas, adversastes, explicativas, conclusivas e alternativas. 
Estudo dos gêneros textuais: entrevista, texto expositivo, charge, 
análise de narrativa literária. 
Gramatica textual: uso de articuladores gramaticais (elementos 
de coesão) 
 

 
 
 

2ª Etapa 

 
 

10- Orações 
subordinadas 
substantivas 

Analisar as orações subordinadas substantivas associadas ao 
verbo e ao nome: análise e emprego no discurso direto e no 
indireto. 
Estudo dos gêneros textuais: recursos de ênfase; narrativa 
naturalista, texto não verbal. Gramática textual: variantes 
linguísticas: identificação e uso: elementos de coesão textual. 
 

 
 

 
2ª Etapa 

 
 

10- Orações 
subordinadas 

adjetivas 

Analisar as orações subordinadas adjetivas: emprego do relativo 
e tipos de adjetivas. 
Estudo dos gêneros textuais: resenha crítica, crônica, texto 
humorísticos. 
Gramática do texto: variantes linguístico-geográficas. 

 
 

2ª Etapa 



Função metalinguística da linguagem.  
 

 
 
 

10- Orações 
subordinadas 

adverbais 

Analisar as orações subordinadas adverbiais: causais, 
consecutivas, condicionais, conformativas, comparativas, 
concessivas, temporais, finais e proporcionais. 
Estudo dos gêneros textuais: o não verbal e os patrimônios 
material e imaterial, texto publicitário e as estratégias linguísticas. 
Funções da linguagem: a função emotiva e sua aplicabilidade no 
texto: a função metalinguística nas narrativas literárias; a função 
referencial. 
 

 
 
 
 

2ª Etapa 

11- Regências 
verbal e nominal 

Estudar as regências verbal e nominal: verbos assistir, visar, 
aspirar, obedecer, informar, ir, chegar, pagar, perdoar, querer, 
lembrar, esquecer etc. 
Estudos dos gêneros textuais. Interpretação de poema (gênero 
lírico): a intertextualidade na literatura; as funções da linguagem 
no texto literário. 
 

 
 

2ª Etapa 

 
 

12- Crase  

Estudar a crase: regra geral, casos em que não há crase, casos 
facultativos e casos obrigatórios.  
Estudo dos gêneros textuais; linguagem verbal e não verbal nas 
prosas informativas e literárias: o gênero lírico (poema): texto 
humorístico; os efeitos de humor nas tiras.  
Gramática textual; figuras de linguagem. 
 

 
 

2ª Etapa 

13- Pontuação Analisar a pontuação: regra geral, pontuação do período simples 
e do composto, dois-pontos, reticencias, ponto e vírgula, aspas, 
vírgula, parênteses e travessão.  
Estudo dos gêneros textuais: charges e tiras- a função crítica 
desses gêneros. 
 

 
 

2ª Etapa 

14-Colocação 
pronominal 

Estudar a colocação pronominal. Definir próclise, mesóclise e 
ênclise. 
Gramática textual: figura de linguagem. 
 

 
2ª Etapa 

15- Ortografia  Estudar a ortografia. Definir homônimos, parônimos, sinônimos.  
 

3ª Etapa  

LITERATURA  

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

7 - Realismos em 
Portugal 

Desvendar a arte burguesa e as características do Realismo. 
Estudar o Realismo na Europa e a Questão Coimbrã. Conhecer a 
vida e as obras de Eça de Queirós. 

1ª parcial 

7- Realismos no Brasil 

Tecer um panorama histórico-cultural do Brasil quando foi 
inaugurado o Realismo com a sua linguagem questionadora. 
Apreciar o estilo de Machado de Assis. Conhecer o conto do 
Realismo, com seus traços de requinte e prestígio, bem como as 
fases do conto machadiano. 

1ª parcial 

7-Monumentos 
literários de Machado 
de Assis: Memórias 
póstumas de Brás 
Cubas 

Estruturar Memórias póstumas de Brás Cubas por seus aspectos 
gerais, apresentação das personagens, enredo, fragmentos das 
memórias e elementos da narrativa. 

1ª parcial 



7-Monumentos 
literários de Machado 
de Assis: Quincas 
Borba e Dom 
Casmurro 

Investigar Quincas Borba pelos aspectos gerais, enredo e 
fragmentos de uma teoria. Lançar um olhar crítico sobre Bentinho 
e Capitu. Compreender informações gerais sobre os personagens 
de Dom Casmurro. Refletir sobre a questão: o que faz de Dom 
Casmurro um grande clássico da literatura? 

1ª parcial 

8-Naturalismo: o olhar 
científico sobre as 
relações humanas 

Percorrer o momento histórico do Brasil na segunda metade do 
século XIX. Analisar as mudanças socioculturais do século XIX. 
Descobrir o Naturalismo: suas origens e principais características. 

1ª parcial 

8-O Naturalismo de 
Aluísio Azevedo: O 
cortiço 

Analisar Aluísio Azevedo, sua biografia e suas principais obras 
naturalistas (O mulato, Casa de pensão, O cortiço). Explorar 
aspectos da obra O cortiço: a diversidade dos personagens e o 
homem determinado pelo meio. Debater sobre o clima dos 
trópicos, o português em terras brasileiras, bem como os instintos 
e a animalização do ser humano. 

1ª parcial 

9-Parnasianismo 

Associar a arte do poeta ao trabalho do ourives. Entender o 
Parnasianismo no Brasil. Conhecer as características do 
Parnasianismo. Analisar a tríade parnasiana: poetas e poemas. 

1ª parcial 

9-Simbolismo 
 

Entender a premissa de que o poeta é um músico. Conhecer as 
características do Simbolismo. Analisar o Simbolismo no Brasil: 
Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens. 

1ª parcial 

10-Pré-modernismo: 
entre o conservador e 
o moderno 

Refletir sobre o contexto histórico. Conhecer as características do 
Pré-modernismo. Estudar a lírica do período: Augusto dos Anjos. 

1ª parcial 

10-Autores pré-
modernistas: Lima 
Barreto e Monteiro 
Lobato 

Observar detalhes da obra de Lima Barreto. Entender o 
nacionalismo utópico de Triste fim de Policarpo Quaresma. 
Analisar a obra de Monteiro Lobato. 

1ª parcial 

10-Autores pré-
modernistas: 
Euclides da Cunha 

Compreender Euclides da Cunha e a hecatombe sertaneja. 
Entender história, cientificismo e o rebuscamento da linguagem 
em Os sertões. Marcar a divisão de Os sertões e alguns 
fragmentos da obra. 

1ª parcial 

10-Vanguardas 
europeias 

 

Percorrer o início turbulento do século XX na Europa. Desvendar 
novas proposições estéticas: Futurismo, Dadaísmo, Cubismo, 
Expressionismo e Surrealismo. 

1ª parcial 

11-Modernismo em 
Portugal: o começo 

 

Investigar o contexto histórico. Conhecer a literatura moderna 
portuguesa. Analisar as gerações Orpheu e Presença, bem como 
a questão do Neorrealismo. Explorar as obras de Fernando 
Pessoa ortônimo 

1ª parcial 

11-Modernismo em 
Portugal: a 
heteronímia de 
Fernando Pessoa e 
a prosa de José 
Saramago 

Descrever a heteronímia de Fernando Pessoa. Diferenciar os 
heterônimos e suas características – Alberto Caeiro: o mestre das 
sensações; Ricardo Reis: o apelo clássico; Álvaro de Campos: a 
fé no futuro. Estudar Fernando Pessoa revisitado: Saramago e O 
ano da morte de Ricardo Reis. 

1ª parcial 

12-Modernismo no 
Brasil/ Primeira 
geração: rupturas e 
transgressões 

Incursionar pelo contexto histórico: a modernização do país e as 
agitações políticas. Examinar a Semana de Arte Moderna, com 
os precursores  e  heróis  do  Modernismo.  Conhecer as 
características da produção literária do Modernismo, os 
manifestos e suas proposições. 

1ª parcial 

12-Heróis do 
Modernismo no 
Brasil: Mário de 
Andrade 

 

Entender Mário de Andrade: o lirismo paulistano e o Brasil 
redescoberto. 

1ª parcial 

12-Heróis do 
Modernismo no 
Brasil: Oswald de 
Andrade 

Interpretar Oswald de Andrade e sua crítica irônica e corrosiva. 
Medir novas estruturas para a prosa brasileira. 

1ª parcial 



12-Heróis do 
Modernismo no 
Brasil: Manuel 
Bandeira 

Desenvolver o perfil literário de Manuel Bandeira e entender seu 
lirismo para as pequenas coisas, com análise e interpretação de 
alguns poemas. 

1ª parcial – 3ª 
Etapa 

REDAÇÃO 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

06 
Legitimação do repertório sociocultural  

    2ª Etapa 
1ª avaliativa 

06 
Produtividade do repertório sociocultural  

2ª Etapa 
2ª avaliativa 

06 
Competência 3 – Projeto de texto 

2ª Etapa 
3ª avaliativa 

07 
 Introdução I: O ponto de vista 

2ª Etapa 
Parcial única 

08 
Introdução II: contextualização  

 

09 
Contextualizar e posicionar  

2ª Etapa 
4ª avaliativa 

      Interpretação de texto 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

5- Funções da 
linguagem I 

 

Conceituar as funções da linguagem: emotiva, apelativa e 
poética. 1ª parcial 

5- Funções da 
linguagem II 

Conceituar as funções da linguagem: metalinguística, referencial 
e fática. 

1ª parcial 

 6- Categorias de 
mundo I 

 

Discutir as categorias de mundo: pessoa-tempo-espaço. Definir 
objetividade e subjetividade: efeitos da realidade. 

1ª parcial 

6- Categorias de 
mundo II 

 

Discutir as categorias de mundo: troca de pessoa, troca de 
espaço, troca de tempo (embreagens). Estudar os marcadores 
temporais e espaciais. 

1ª parcial 

6- Temas e figuras 
I 

Conceituar temas e figuras: textos temático e figurativo. 1ª parcial 

6- Temas e figuras 
II 

Conceituar temas e figuras: percursos temático e figurativo.  

7- Discurso, 
interdiscursividad
e e propaganda 
ideológica 

Discurtir os conceitos de discurso, interdiscursividade e 
propaganda ideológica. 
 

1ª parcial 

7- Diálogos entre 
textos: 

intertextualidade 

Discutir o conceito de intertextualidade 1ª parcial 

7- Texto, ideologia e 
argumentação 

Estudar os tipos de argumento. 
 

1ª parcial 

8- Nível da 
expressão I 

Apresentar o nível da expressão. Conceituar signos verbal e 
visual. 

1ª parcial 

8- Nível da 
Estudar os recursos visuais e seus efeitos de sentido. 
 

1ª parcial 



expressão II 

8- Nível da 
expressão III 

Estudar as relações entre arte e linguagem. 
 

1ª parcial 

MATEMÁTICA – Frente 1 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

4- Equações e 
inequações 

exponenciais 

 

Estudar as técnicas de resolução de equações a partir da 
propriedade injetora das funções exponenciais e de mudanças de 
variáveis. Estudar as técnicas de resolução das inequações 
exponenciais. 

 
 

1º Bloco 

5 -Logaritmos 

 

Compreender o significado do logaritmo de um número real 
positivo e defini-lo algebricamente (em uma base positiva e não 
unitária), observando as condições de existência impostas por 
essa definição. Conceituar logaritmando, base e logaritmo. 
Apresentar as notações dos logaritmos decimais e naturais. 
Conceber as funções logarítmicas crescentes e decrescentes. 
Praticar a interpretação dos gráficos das funções logarítmicas e 
suas representações algébricas. 

 
 
 
 

1º Bloco 

5-Propriedades dos 
logaritmos 

 

Apresentar, compreender e praticar as principais propriedades 
operacionais dos logaritmos, como o logaritmo do produto, do 
quociente e de uma potência, bem como praticar a técnica de 
mudança de base de um logaritmo. 
 

 
 

1º Bloco 

5- Equações 
logarítmicas 

 

Estudar as técnicas de resolução de equações logarítmicas por 
meio da propriedade injetora das funções logarítmicas e das 
mudanças de variáveis. Estudar as técnicas de resolução das 
inequações exponenciais: alteração na relação de ordem da 
inequação com o cancelamento de bases (entre zero e um). 
 

 
 

1º Bloco 

6- Módulo de um 
número real 

Compreender o módulo de um número real: conceito, definição 
algébrica e interpretação geométrica. Estudar as funções 
modulares: seu conceito e suas representações gráficas e 
algébricas. 

 
 

1º Bloco 

6- Equações e 
inequações 
modulares 

Estudar técnicas de resolução de equações e inequações 
modulares. 

 
1º Bloco 

7- Arcos 
trigonométricos 

 

Introduzir conceitos básicos da trigonometria analítica: arcos 
trigonométricos e suas unidades de medidas de arcos, graus e 
radianos. Definir o ciclo trigonométrico e esclarecer as 
interpretações geométricas dos arcos negativos, bem como dos 
arcos maiores do que 360 graus. Estudar as técnicas de redução 
ao primeiro quadrante, explorando o conceito de arcos côngruos 
e algumas simetrias do ciclo trigonométrico. 

 
 

2º Bloco 

8- Função seno 

 

Compreender a função seno – conceito, período, domínio, 
imagem e representação gráfica – e fazer a análise de seu 
sinal. Estudar as funções compostas pela função seno e suas 
representações gráficas. Apresentar recursos algébricos para a 
obtenção do período e da imagem dessas funções a partir dos 
parâmetros da composição. 

 
 

2º Bloco 

8- Função cosseno 

 

Compreender a função cosseno – conceito, período, domínio, 
imagem e representação gráfica – e fazer a análise de seu 
sinal. Estudar as funções compostas pela função cosseno e suas 

 
 

2º Bloco 



representações gráficas. Apresentar recursos algébricos para a 
obtenção do período e da imagem dessas funções a partir dos 
parâmetros da composição. 

8- Relação 
fundamental da 
trigonometria 

 

Deduzir a relação fundamental da trigonometria a partir do 
teorema de Pitágoras e das simetrias do ciclo trigonométrico. 
Observar casos particulares  (sen(x)  =  0  ou  cos(x)  =  0). 
Praticar a aplicação da relação fundamental de trigonometria na 
simplificação de expressões trigonométricas. 

 
 

2º Bloco 

9- Função tangente 
e funções 
circulares 

secundárias 

 

Compreender a função tangente – conceito, período, domínio, 
imagem e representação gráfica – e fazer a análise de seu sinal. 
Apresentar as identidades trigonométricas que definem 
as funções tangente, cotangente, secante e cossecante a partir 
das funções seno e cosseno. 

 
2º Bloco 

10- Adição de arcos 

 

Apresentar as expressões  algébricas  que  definem  o seno, o 
cosseno e a  tangente  da  adição  e  subtração de  arcos. 
Apresentar as expressões do seno, do cosseno e da tangente do 
arco duplo. Praticar as diversas aplicações dessas identidades em 
problemas da trigonometria algébrica e em problemas da 
geometria plana. 

 
Avaliação 
parcial 2ª 

Etapa 

11- Equações 
trigonométricas  

 

Estudar as técnicas de resolução de equações e inequações 
trigonométricas. Interpretar as soluções de equações e 
inequações no ciclo trigonométrico. Praticar as diversas formas 
de expressão do conjunto solução de uma equação ou inequação 
trigonométrica: no universo dos números reais e em intervalos 
reais limitados. 

 

 
Avaliação 
parcial 2ª 

Etapa 

 

MATEMÁTICA - Frente 2 

 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

5-  Matemática 
financeira básica 

 

Estudar os principais conceitos elementares da matemática 
financeira, como os aumentos  e  descontos,  nominais  e 
percentuais, o lucro e o prejuízo. Apresentar os modelos 
algébricos que regem os sistemas de capitalização simples e 
composto. Resolver problemas básicos de aplicações financeiras 
e compras parceladas. 

 
 

1ª Parcial 

6-Grandezas 
proporcionais 

 

Construir noções de variação de grandezas proporcionais para a 
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. 
Identificar a relação de dependência entre essas grandezas. 
Resolver problemas envolvendo a variação de grandezas direta ou 
inversamente proporcionais. Analisar informações envolvendo a 
variação de grandezas como recurso para a construção de 
argumentação. 

 
 

1ª Parcial 

6- Médias 
algébricas 

 

Estudar as principais medidas de tendência central: médias 
aritmética, geométrica e harmônica. Introduzir o conceito de 
média quadrática. Apresentar a relação de ordem entre essas 
médias e praticar seus cálculos. 

 
1ª Parcial 

7- Noções básicas 
de estatística 

 

Fundamentar as noções básicas de estatística: medidas de 
posição central – média, moda e mediana – e as principais 
medidas de dispersão – variância e desvio padrão. 

1ª Parcial 

8- Sequências 
numéricas 

Compreender a estrutura das sequências numéricas. Formalizar a 
notação matemática que modela algumas sequências numéricas 

 
 



 diferentes das progressões aritméticas e geométricas, tanto por 
meio das leis de recorrência quanto das funções ordinais. 
Apresentar o conceito e a notação da soma dos primeiros termos 
de uma sequência numérica. 

1ª Parcial 

8- Progressões 
aritméticas – PA 

 

Estudar as particularidades das  progressões  aritméticas, 
compreender suas principais propriedades e apresentar as 
expressões algébricas para o termo geral e para a soma dos 
primeiros termos da PA. 

 
1ª Parcial 

8- Progressão 
geométrica – PG 

(termo geral) 
 

Estudar as particularidades das progressões geométricas, 
compreender suas principais propriedades e apresentar as 
expressões algébricas para o termo geral e para o produto dos 
primeiros termos da PG. 

2ª Etapa   
 

3ª Etapa 

MATEMÁTICA – Frente 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

3- Teorema de 
Tales e 

semelhança 
 

Elucidar a razão de divisão de segmentos, o teorema linear de 
Tales, a semelhança de triângulos, a razão de semelhança e 
aplicações e os teoremas da base média do triângulo e do 
trapézio. 

 
 

1ª Parcial  

3- Teoremas 
decorrentes da 

semelhança 

Orientar o estudo dos teoremas das bissetrizes internas e 
externas de um triângulo, da potência de um ponto em relação a 
uma circunferência e das relações métricas nos triângulos 
retângulos. 

 
1ª Parcial 

4- Teoremas dos 
senos e dos 

cossenos 

Explicar as relações entre senos e cossenos de ângulos 
suplementares e os valores dos senos e cossenos dos ângulos 
obtusos. Aplicar o teorema dos senos e dos cossenos e calcular 
os comprimentos de diagonais de paralelogramos e cevianas de 
triângulos. 

 
1ª Parcial 

 Jogos  
1ª Parcial 

 

5- Pontos notáveis 
do triângulo 

 

Conceituar o baricentro de um triângulo e a razão de divisão 
das medianas, o ortocentro de um triângulo e o triângulo órtico. 
Identificar o incentro de um triângulo e o círculo ali inscrito, bem 
como o circuncentro de um triângulo e a circunferência 
circunscrita. 

 
 

1ª Parcial 

 
 

6- Áreas dos 
triângulos e 

polígonos regulares 

Orientar o estudo da área do triângulo, dados a base e a altura, 
os dois lados e o ângulo entre eles. Apresentar a fórmula de 
Heron. Calcular a área do triângulo equilátero. 
Investigar a razão entre áreas de triângulos semelhantes, bem 
como a razão entre áreas de triângulos de mesma altura ou de 
mesma base. Calcular a área dos principais polígonos regulares 
(triângulo equilátero, quadrado, hexágono, octógono, 
dodecágono, pentágono). 

 
 
 

1ª Parcial 

6 Revisão Triângulos  1ª Parcial 

6- Quadriláteros 
notáveis e suas 

áreas 
 

Definir o conceito de área. Abordar o cálculo das áreas do 
retângulo, quadrado, paralelogramo, losango e trapézio e o 
cálculo da área de um quadrilátero dadas suas diagonais e o 
ângulo entre elas. 

 
 

1ª Parcial 

 Atividade Avaliativa 1ª Parcial 

 
6- Área do círculo e 

de suas partes 

Abordar a área e o perímetro do círculo, bem como a área   do 
setor circular, do segmento circular e da coroa circular. 
Demonstrar os problemas com regiões circulares mistas. 

 
 

1ª Parcial 



 
7- O plano 

cartesiano, pontos 
e vetores 

Apresentar o plano cartesiano. Conceituar a distância entre dois 
pontos e o ponto médio de um segmento. Promover o 
entendimento da divisão de segmento, do baricentro de um 
triângulo e da área de triângulos e polígonos. Explicar a condição 
de alinhamento de três pontos e a noção de vetores. 

 
 

1ª Parcial 

8- Equação da reta Conceituar a equação da reta a partir de dois pontos. Definir o 
coeficiente angular e a equação fundamental da reta, bem como 
as equações: reduzida, geral, segmentária e paramétrica. 
Abordar o vetorial da reta. 

 
 

1ª Parcial 

8- Posições 
relativas entre retas 

Introduzir os   conceitos   de   paralelismo,   concorrência  e 
perpendicularidade. Abordar os problemas e as aplicações dos 
conceitos de mediatriz, reta suporte de altura de triângulo, 
pontos e retas simétricos, projeção ortogonal e ângulo entre 
retas. 

 
 

1ª Parcial 

9- Equações da 
circunferência 

Explicar a equação geral e a reduzida da circunferência no plano 
cartesiano. Identificar a equação da  circunferência  por três 
pontos. Promover o entendimento de problemas de máximas e 
mínimas ordenadas e abscissas, problemas de máxima e mínima 
aproximação e tangência aos eixos. 

 
 

1ª Parcial 

QUÍMICA – Frente 1 
 

 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

4-  Outras 
propriedades das 

substâncias 

Relacionar a intensidade relativa das forças intermolecula- res e 
as propriedades como ponto de ebulição, solubilidade  e tensão 
superficial. Mostrar a água realizando ligações de hidrogênio com 
outras substâncias. Compreender a química de sabões e 
detergentes. 

 
1ª parcial 

5- Introdução à 
química orgânica e  

classificação 

Apresentar o conceito de química orgânica. Estudar as 
características e classificações do carbono. Classificar as cadeias 
carbônicas quanto à forma, à disposição, à natureza, aos tipos de 
ligações e à aromaticidade. 

 
 

1ª parcial 
 

6-Nomenclatura dos 
compostos 
orgânicos / 

Estudar a nomenclatura de compostos orgânicos. Apresentar a 
nomenclatura da Iupac (prefixos, infixos e sufixos). Definir 
hidrocarbonetos. Aprender a nomenclatura de ramificações. 
Compreender a nomenclatura da Iupac de cadeias normais e 
ramificadas. Distinguir alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, 
ciclanos e aromáticos. Deduzir a fórmula geral e representação 
dos compostos. 

 
1ª parcial 

 

6- Haletos 
orgânicos, álcoois, 

fenóis e éteres 

Aprender os haletos orgânicos (haleto de alquila e de arila), 
álcoois (primário, secundário e terciário), fenol e éter. Estudar a 
nomenclatura da Iupac, nomenclatura substitutiva de ca- deias 
normais e ramificadas e nomenclatura radiofuncional. 

1ª parcial 
 

6- Aldeídos, 
cetonas, ácidos 
carboxílicos e 

ésteres 

Explanar os compostos carbonílicos: aldeídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos e seus sais e ésteres. Estudar a nomenclatura da 
Iupac, nomenclatura substitutiva de cadeias normais e ramifi- 
cadas e nomenclatura radiofuncional. 

 
 

1ª parcial 

6- Aminas, amidas, 
nitrilas e 

nitrocompostos 

Entender aminas (primárias, secundárias e terciárias), ami- das, 
nitrilas, nitrocompostos, cloreto de ácidos carboxílicos, anidrido 
de ácidos carboxílicos. Estudar a nomenclatura da Iupac, 
nomenclatura substitutiva de cadeias normais e ramifi- cadas e 
nomenclatura radiofuncional. 

 
 
 

1ª parcial 
 
 

7- Isomeria plana 
ou constitucional 

Definir isomeria. Mostrar a isomeria plana: isomeria funcional, 
tautomeria, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de 

 
2ª parcial 



compensação (metameria).  

7- Isomeria espacial 
I 

Conceituar isomeria geométrica e mostrar as condições para que 
ela ocorra. Definir isomeria óptica. Apresentar moléculas 
simétricas e assimétricas e relacionar com carbono quiral e 
desvio de luz polarizada. Diferenciar enantiômeros, diasteroi- 
sômeros e mistura racêmica. 

 
 
 

2ª parcial 
 
 

7- Isomeria espacial 
II 

Estudar moléculas com dois ou mais carbonos quirais diferen- 
tes, determinação de números de isômeros opticamente ati- vos e 
de misturas racêmicas. Conhecer moléculas com dois carbonos 
quirais iguais. 

2ª parcial 
 

8- Reações de 
substituição I 

 

Compreender a quebra das ligações (homolítica e heterolítica). 
Estudar reações de substituição em alcanos, em haletos, em 
álcoois e em aromáticos, incluindo a dirigência na substituição em 
aromáticos.de massas iguais e de uma massa muito maior do 
que a outra. Estudar colisão parcialmente elástica unidimensional 
entre duas partículas e entre uma partícula e uma superfície 
plana. Estudar a colisão parcialmente  elástica  bidimensional  
entre uma partícula e uma superfície plana, a colisão inelástica 
bidimensional entre duas partículas e a colisão elástica 
bidimensional entre duas partículas. 

 
 

1ª parcial - 3ª 
Etapa 

 

QUÍMICA – Frente 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

3- Leis das reações 
químicas 

Abordar a importância das Leis das reações para o estudo da 
Química e do cálculo estequiométrico e diferenciá-las 
em ponderais e volumétricas. Estudar as Leis de Lavoisier    e de 
Proust. Exemplificar numericamente as leis ponderais. Estudar a 
lei volumétrica de Gay-Lussac, com exemplificação numérica. 

1ª Parcial 

3- Cálculo 
estequiométrico 
(casos gerais) 

Iniciar o estudo de cálculo estequiométrico (casos gerais). Abordar a 
regra de três como ferramenta matemática para a resolução de 
problemas de cálculo estequiométrico. Resolver problemas básicos. 

1ª Parcial 

3- Excesso e 
impureza de 
reagentes 

Iniciar e aprofundar o estudo dos casos especiais de cálculo 
estequiométrico: excesso e impureza de reagentes. Analisar o 
problema de excesso de reagente, definindo reagente limitante e 
reagente em excesso e calculando a massa do excesso. Abordar 
de pureza de um reagente. Tratar a impureza como substância 
inerte. Resolver alguns exemplos. 

1ª Parcial 

3- Rendimento de 
reações e 

composições 
percentuais 

Prosseguir com o estudo dos casos especiais de cálculo 
estequiométrico, abordando o rendimento de uma reação e de 
composições percentuais de misturas reacionais, principalmente 
o ar atmosférico como mistura comburente e oxidante. Analisar 
quantitativamente o problema de rendimento de uma reação. 
Analisar problemas envolvendo misturas e suas quantidades em 
uma reação química. Analisar  
problemas envolvendo reações com ar atmosférico. Resolver 
exemplos. 

1ª Parcial 

4- Teoria de 
Arrhenius 

Estudar a Teoria de Arrhenius. Analisar os sistemas condutores 
de corrente: metais (estados sólido e líquido), substâncias iônicas 
(estados sólido e fundido e solução aquosa), compostos 
moleculares em solução aquosa e ácidos em solução aquosa 
(únicos compostos moleculares condutores em solução aquosa). 
Diferenciar condução de corrente elétrica e de corrente 

1ª Parcial 



eletrolítica. Mencionar os principais indicadores ácido--base e 
suas cores. Definir as funções químicas. Definir ácidos. Estudar 
as equações de ionização total e parcial dos ácidos. 

4- Classificação e 
nomenclatura dos 

ácidos 

Classificar os ácidos segundo a presença de oxigênio, a 
volatilidade, o número de hidrogênios ionizáveis e a força. 
Mostrar a importância da classificação como método de agrupar 
compostos de comportamento semelhante. Nomear os ácidos, 
abordando as regras de nomenclatura da Iupac. 

1ª Parcial 

4- Bases ou 
hidróxidos 

Definir bases (hidróxidos) segundo Arrhenius. Estudar as 
equações de dissociação das bases e abordar o caráter 
eletrolítico de suas soluções aquosas. Classificar as bases de 
acordo com o número de  hidroxilas,  a solubilidade  em  água e a 
força. Abordar, com detalhes, o aspecto diferenciado do hidróxido 
de amônio como base molecular, fraca e solúvel em água. 
Nomear as bases, abordando as regras de nomenclatura da 
Iupac. 

1ª Parcial 

5- Sais I 

Definir sais. Estudar a sua formulação e nomenclatura. Definir as 
reações de neutralização ácido-base como reações de dupla-
troca, em que não há mudanças de carga. Estudar, com variada 
exemplificação, as reações de neutralização total e parcial. 

1ª Parcial 

 Atividade Avaliativa  1ª Parcial 

 1ª Prova Parcial 1ª Parcial 

5- Sais II 

Definir sais duplos ou mistos, nomeando-os segundo as regras da 
Iupac. Estudar e equacionar a dissociação dos sais. Estudar a 
tabela de solubilidade dos sais. Abordar, de forma inicial, as 
reações de dupla-troca, exemplificando com reações em que há 
formação de gases (principalmente ácidos com carbonatos), 
formação de precipitado (utilizando a tabela de solubilidade dos 
sais e solubilidade das bases) e formação de eletrólitos fracos. 

2ª Parcial 

5- Óxidos 

Definir, formular e nomear  óxidos.  Classificar os óxidos: ácidos, 
básicos, anfóteros, neutros (ou indiferentes), duplos (ou mistos), 
peróxidos e superóxidos. Mencionar as funções hidreto e carbeto, 
com os principais exemplos. Citar o uso cotidiano dos principais 
óxidos. 

2ª Parcial 

6- Classificação de 
soluções e curvas 

de solubilidade 

Definir soluções e analisar as suas propriedades. Definir soluto e 
solvente e suas notações. Classificar as soluções: insaturadas, 
saturadas, saturadas com corpo de fundo e supersaturadas. 
Analisar as características de cada um dos sistemas anteriores. 
Definir o coeficiente de solubilidade. Estudar as curvas de 
solubilidade, abordando o caráter termoquímico da dissolução 
dos solutos. Mencionar as curvas de solubilidade com pontos de 
inflexão. 

2ª Parcial 

6- Tipos de 
concentração de 

soluções 

Definir os  principais  tipos  de  concentração  de  soluções: 
concentração  comum,  molaridade  e  título.  Definir os tipos de 
concentração secundários:  frações  molares  do  soluto  e do 
solvente e molalidade. Equacionar a relação entre as unidades de 
medida de concentração. 

2ª Parcial 

 Atividade Avaliativa Revisional 2ª Parcial 

 2ª Prova Parcial 2ª Parcial 

QUÍMICA – Frente 3 



CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

3- Termoquímica 

Introduzir o estudo da termoquímica. Definir entalpia e variação 
de entalpia. Explicar as trocas de calor das reações com o meio 
reacional. Estudar processos endotérmicos e exotérmicos e seus 
gráficos. Estudar os fatores que influem na variação da entalpia: 
quantidade de substância, fase de agregação (estado físico), 
forma alotrópica e associação ou dissociação de átomos. 

1ª parcial 

3- Lei de Hess Enunciar a Lei de Hess. Aplicar a Lei de Hess para calcular a 
variação de entalpia em reações com várias etapas. 

 
 

1ª parcial 
 

3- Entalpia de 
formação 

Definir entalpia-padrão de formação. Equacionar as reações 
padrão de formação e relacioná-las com a entalpia-padrão   de 
formação. Definir a entalpia-padrão de formação para as 
substâncias simples no estado mais estável. Determinar a 
entalpia de uma reação por meio das entalpias-padrão. 

 
1ª parcial 

 

3- Energia de 
ligação 

Definir energia de ligação.  Diferenciar quebra e formação de 
novas ligações. Analisar a periodicidade nos valores de energia 
de ligação. Determinar a entalpia de uma reação por 
meio das energias de ligação. 

 

4-Cinética química Introduzir o conceito de velocidade das  reações. Abordar as 
possíveis unidades de velocidade e mencionar que a 
concentração molar por tempo é a mais utilizada. Resolver 
exemplos com velocidades médias. Estudar, nos mecanismos de 
reação: choques frontais, energéticos e efetivos; complexo 
ativado, energia de ativação de reação direta e inversa e 
correlação entre velocidade das reações e suas respectivas 
energias de ativação. 

 
 

1ª parcial 

4- Fatores que 
alteram a 

velocidade das 
reações 

Estudar os fatores que alteram a velocidade de uma reação: 
concentração dos reagentes, pressão do sistema, temperatura, 
fragmentação do reagente sólido, fase de agregação e 
catalisadores. 

 
1ª parcial 

4- Lei da ação das 
massas 

Estudar a lei da ação das massas. Definir ordens de reação, 
ordem global e constante de velocidade. Calcular as ordens de 
reações não elementares. Definir a lei de velocidade. Definir 
etapa lenta e sua importância no cálculo da velocidade 
instantânea de uma reação. Diferenciar reações elementares e 
não elementares sob todos os aspectos. Definir molecularidade 
de uma etapa de reação. 

 
 

1ª parcial 

4 Atividade Avaliativa 1ª parcial 

4 1ª Prova Parcial  1ª parcial 

5- Equilíbrios 
moleculares 

Introduzir o conceito de equilíbrios moleculares. Analisar a 
condição de reversibilidade de um fenômeno químico. Diferenciar 
os gráficos de concentração x tempo e de velocidades de reações 
direta e inversa x tempo. Abordar o aspecto dinâmico do 
equilíbrio. Definir grau de equilíbrio. Estudar a construção de 
tabelas em fenômenos reversíveis (que contenham situação 
inicial, linha da reação e situação de equilíbrio). Definir constantes 
de equilíbrio e analisar suas características, como 
adimensionalidade e variação com a temperatura. Definir e 
calcular a constante Kc e a constante Kp. Deduzir a relação entre 
Kc e Kp, calculando essa relação em exemplos. 

 
 
 

2ª parcial 
 
 

5- Deslocamento de 
equilíbrio 

Enunciar o Princípio de Le  Châtelier  e  aplicá-lo  a  situações 
químicas: variações de pressão, temperatura e concentração de 
algum componente do sistema. Representar graficamente o  
deslocamento   e   o   restabelecimento  do equilíbrio.  Abordar o 

 
 

2ª parcial 
 



caso particular da síntese de Haber-Bosch e a importância desse 
processo industrial. Analisar as vantagens e desvantagens de se 
realizar a síntese da amônia em temperaturas altas. 

5- Equilíbrios 
iônicos 

Introduzir o assunto equilíbrios iônicos. Definir as constantes Ka, 
Kb e Ki. Relacionar as constantes de equilíbrio iônico com a força 
dos eletrólitos. Definir o grau de ionização. Deduzir a Lei de 
Ostwald e sua aproximação para eletrólitos fracos. Analisar a 
condutividade de soluções aquosas de eletrólitos fracos durante o 
processo de diluição. 

 
 

2ª parcial 
 

6- Equilíbrio iônico               
da água 

Estudar o equilíbrio iônico da água. Equacionar a autoionização 
da água. Definir e equacionar a constante de equilíbrio Kw. 
Abordar a variação de Kw com a temperatura, com base no 
comportamento  termoquímico  da  autoionização  da  água. 
Definir pH e pOH. Analisar a escala de pH, relacionando-a com a 
acidez e basicidade do meio. 

 
2ª parcial 

 

 Atividade Avaliativa  2ª parcial 
 

 2ª Prova Parcial 2ª parcial 
 

BIOLOGIA – Frente 1 

LIVRO 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

7-  Composição 
química dos seres 

vivos: ácidos 
nucleicos 

Identificar os tipos de ácidos nucleicos (DNA e RNA) e seus 
componentes químicos (nucleotídeos). Descrever o modelo de 
Watson e Crick. Discutir o papel biológico dos ácidos nucleicos e 
relacioná-los com os processos de replicação, transcrição e 
tradução. 

 
 

2ª Etapa 

7- Código genético 
e síntese de 

proteínas 

Conceituar código genético e apontar suas principais 
características (universal e degenerado). Descrever as etapas do 
processo de síntese de proteínas. 

 
2ª Etapa 

8- Bioenergética: 
respiração celular e 

fermentação 

Descrever os processos de liberação de energia (respiração 
celular e fermentação) e localizá-los nos compartimentos 
celulares. Discutir as principais etapas de tais processos e 
relacioná-las ao armazenamento de energia na forma de ATP. 
Caracterizar anabolismo e catabolismo. 

2ª Etapa 

8- Bioenergética: 
quimiossíntese e 

fotossíntese 

Descrever os processos acumuladores de energia (quimios- 
síntese e fotossíntese). Localizar as etapas da fotossíntese no 
interior do cloroplasto e descrever seus reagentes, produtos 
intermediários e produtos finais. Estudar aspectos da fisiologia da 
fotossíntese (influência da luz, fatores limitantes e ponto de 
compensação fótico). 

 
 

2ª Etapa 

9- Origem dos 
primeiros seres 

vivos 

Apresentar as principais hipóteses sobre a origem dos primeiros 
seres vivos (panspermia e Oparin). Discutir a importância dos 
experimentos de Miller e Urey e de Fox. Mostrar as hipóteses 
heterotrófica e autotrófica sobre o primeiro ser vivo. 

 
2ª Etapa 

10- Citoplasma e 
hipótese da 

endossimbiose 

Descrever os principais componentes do citoplasma. Detalhar as 
características e os componentes do citosol e das estruturas 
imersas. Apresentar a hipótese da endossimbiose e o seu 
embasamento teórico. 

2ª Etapa 

10- Organelas 
citoplasmáticas 

Descrever os componentes citoplasmáticos (ribossomos, sistema 
de endomembranas, citoesqueleto e centríolos), bem como suas 
funções e interações. 

3ª Etapa 



BIOLOGIA – Frente 2  

LIVRO 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

6-  O homem e o 
ambiente 

Analisar o crescimento da população humana mundial e os 
transtornos ambientais gerados por ele. Discutir os principais 
impactos ambientais: desmatamento, retirada da cobertura 
original do solo e extinção de espécies. Estudar os tipos de 
poluição e as principais soluções para o problema. Apresentar 
noções de recuperação de ecossistemas e desenvolvimento 
sustentável. 

 
 

2ª Etapa 

7- Procariontes: 
bactérias e arqueas 

Estudar os organismos procariontes (bactérias e arqueas). 
Analisar a estrutura das bactérias, bem como suas funções vitais 
e sua importância (industrial, ecológica e patológica). Conceituar 
e classificar as arqueas. 

 
2ª Etapa 

8- Vírus Estudar a estrutura dos vírus e o processo de infecção viral. 
Analisar o metabolismo dos ácidos nucleicos virais em: vírus de 
DNA, retrovírus, H1N1. Apresentar exemplos de viroses segundo 
os meios de transmissão. 

2ª Etapa 

9- Fungos 
Estudar as principais características dos fungos e a importância 
do grupo (industrial, alimentar, ecológica e patológica). 

 
 

2ª Etapa 
9- Algas Estudar os grupos de algas: classificação, características gerais e 

importância do grupo (industrial, alimentar e ecológica). 

 
2ª Etapa 

10- Classificação 
básica das plantas 

e ciclos 
reprodutivos de 

eucariontes 

Apresentar a classificação básica das plantas (briófitas, pteri- 
dófitas, gimnospermas e angiospermas). Discutir os ciclos re- 
produtivos de eucariontes. 

2ª Etapa 

11- Classificação 
geral das 

plantas/Briófitas e 
pteridófitas 

Ampliar a classificação das plantas: avasculares e traqueófitas, 
criptógamas e fanerógamas. Detalhar o estudo de briófi- tas e 
pteridófitas: estrutura, principais exemplos e ciclo repro- dutivo. 

 
3ª etapa 

BIOLOGIA – Frente 3 

LIVRO 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

6- Fisiologia 
comparada: 

 
O homem e o 

ambiente 

Organização geral dos enterozoários Estudar os grupos animais 
sob o prisma da Fisiologia compa- rada, analisando os sistemas 
nervoso, digestório, circulatório, respiratório e excretor. 

2ª Etapa 

7- Verminoses 

Estudar os aspectos gerais das verminoses. Discutir as 
verminoses causadas por platelmintos (teníase, cisticercose e 
esquistossomose) e por nematelmintos (ascaridíase, 
ancilostomíase e filaríase). Apresentar outras parasitoses 
causadas por platelmintos e nematelmintos. 

2ª Etapa 

8- Cordados: 
aspectos gerais e 

classificação 

Estudar os cordados (protocordados, hemicordados e 
vertebrados). Classificar os vertebrados em agnatostomados e 
gnatos- tomados. Analisar a classificação e os aspectos  
fisiológicos de 

2ª Etapa 



peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Estudar os anexos 
embrionários e a sua importância na conquista do meio terrestre. 

9- Sistema 
digestório e 
vitaminas 

Introduzir o estudo da fisiologia humana. Analisar o sistema 
digestório, bem  como  seus  componentes  e  suas funções. 
Discutir aspectos da nutrição e estudar o papel das vitaminas. 

2ª Etapa 

10- Sistema 
respiratório 

Estudar  o  sistema  respiratório,  seus  componentes  e seus 
aspectos funcionais. Analisar a mecânica e o controle dos 
movimentos respiratórios. 

2ª Etapa 

11- Sistema 
circulatório 

 

Estudar o sistema circulatório, bem como seus componentes 
e seus aspectos funcionais. Analisar a anatomia e o funcio- 
namento do sistema nos grupos de vertebrados. Descrever a 
circulação humana: anatomia e controle dos batimentos car- 
díacos. 

2ª Etapa 

FÍSICA – Frente 1 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

   

5-  Grandezas  
angulares e 

movimento circular 
uniforme 

Deduzir a relação entre o ângulo central em uma circunferência e 
o comprimento do arco de circunferência. Estabelecer a posição 
angular de um corpo em uma trajetória circular. Definir velocidade 
angular média e velocidade angular instantânea. Definir 
aceleração angular média e aceleração angular instantânea. 
Mostrar a relação entre as grandezas lineares e as angulares.  
Definir período e frequência, deduzindo a relação entre eles. 
Definir movimento circular uniforme (MCU) e deduzir a função 
horária do espaço angular no MCU. Deduzir a relação entre 
velocidade angular e período, bem como a relação entre 
velocidade angular e frequência. 

 
2ª Etapa 

5- Transmissão de 
movimento circular 

Mostrar que, na transmissão de movimento circular com correia 
comum, as grandezas lineares são iguais. Mostrar que, na 
transmissão de movimento circular com eixo comum, as 
grandezas angulares são iguais. 

2ª Etapa 

6- Vetores Definir os conceitos de direção e sentido de uma reta. 
Estabelecer a diferença entre as grandezas escalares e as 
vetoriais. Definir o conceito de vetor, vetor oposto, vetor nulo, 
vetor unitário e vetores iguais. Estudar adição de vetores pelas 
regras da poligonal e do paralelogramo, bem como pelo método 
de decomposição de vetores. Estudar a aplicação da lei dos 
cossenos e da lei dos senos, para a obtenção do módulo do vetor 
resultante e do ângulo entre vetores. Estudar a subtração de 
vetores e a multiplicação de um vetor por um número real. 

2ª Etapa 

6- Cinemática 
vetorial 

Definir vetor posição, vetor deslocamento, velocidade vetorial 
média, velocidade vetorial instantânea, aceleração vetorial média 
e aceleração vetorial instantânea. Definir a aceleração tangencial 
e a centrípeta. 

 
    2ª Etapa 

6- Composição de 
movimentos 

Estudar a composição de movimentos na Cinemática. 2ª Etapa 

7- Lançamento 
oblíquo no vácuo 

Definir lançamento oblíquo. Estudar a decomposição do 
movimento oblíquo em um movimento vertical e em um 
movimento horizontal. Estabelecer a função horária do espaço, a 
função horária da velocidade e a equação de Torricelli para o 
movimento vertical. Estabelecer a função horária do espaço e a 
função horária da velocidade para o movimento horizontal. 

2ª Etapa 



Deduzir os cálculos de tempo de subida, de altura máxima e de 
alcance para um lançamento oblíquo. Deduzir a equação da 
trajetória de um lançamento oblíquo. 

8- Dinâmica I Estabelecer o conceito de massa, de força e de resultante  de 
forças. Estabelecer a diferença entre forças de contato e forças 
de ação a distância. Formular a primeira, a segunda   e a terceira 
Leis de Newton. Estabelecer a diferença entre forças externas e 
internas. Definir  forças  peso,  normal  e de tração em fios ideais. 
Explicar como são resolvidos os exercícios clássicos: corpos em 
repouso, em movimento sobre plano horizontal (ligados por fio ou 
em contato), em movimento vertical (ligados por fio ou em 
elevador) e corpos em movimento sobre plano inclinado. 

 

8- Dinâmica II Definir força elástica. Calcular a constante elástica equivalente 
em associação de molas em série e em associação de molas em 
paralelo. Definir equilíbrio estático e dinâmico. Definir equilíbrio 
estável, instável e indiferente. Explicar como são resolvidos 
exercícios clássicos: polia simples e móvel, corpos ligados a 
molas, fios com massa, fios pendurados ao teto de móveis 
acelerados e problemas que envolvem vínculo geométrico. 

2ª Etapa 

9- Força de atrito Explicar o motivo da existência de força de atrito entre 
superfícies. Diferenciar atrito estático do dinâmico. Mostrar que a 
força de atrito é a decomposição da força de contato entre dois 
corpos, na direção paralela à superfície de contato, e que  a  
força  normal  é  a  sua  decomposição  na direção perpendicular 
à superfície de contato. Estudar a força de atrito estático em 
sentido e módulo. Estudar a força de atrito dinâmico em sentido e 
módulo. Estudar do que dependem os coeficientes de atrito 
estático e dinâmico. Estudar do que depende a resistência dos 
fluidos em geral e a resistência do ar em particular, obtendo o 
comportamento da aceleração e da velocidade de um corpo em 
queda, sujeito ao peso e à resistência do ar, bem como sua 
velocidade limite. 

2ª Etapa 

9- Dinâmica do 
movimento circular 

Estudar a dinâmica do movimento circular de um corpo. Enfatizar 
a necessidade de a aceleração desse corpo e de as forças sobre 
ele aplicadas serem todas decompostas nas direções tangencial 
e normal à trajetória do movimento   do corpo. Relembrar as 
características de módulo, direção   e sentido dos vetores 
aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Estudar a 
aplicação da Segunda Lei de Newton para as direções tangencial 
e normal à trajetória. 

3ª Etapa 

FÍSICA – Frente 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

4- Introdução à 
eletrodinâmica 

Conceituar corrente elétrica.  Definir circuito  elétrico.  Definir o 
sentido convencional  da  corrente  elétrica  e a sua formulação 
matemática.  Apresentar formas de  onda  da  corrente elétrica e 
de correntes contínuas e alternadas. Definir bipolo elétrico e 
apresentar os conceitos de energia e potência consumida por 
ele. Definir resistência elétrica. Estudar a Primeira Lei de Ohm e 
conceituar resistores ôhmicos. 

2ª Etapa 

5- Resistores – 
Segunda Lei de 
Ohm e potência 

dissipada por efeito 
Joule 

Estudar a dissipação por efeito Joule em resistores. Estudar a 
Segunda Lei de Ohm. Calcular a energia elétrica consumida por 
bipolos elétricos, em particular, por resistores. 

2ª Etapa 



5- Associação de 
resistores em série 

e em paralelo e 
ponte 

de Wheatstone 

Estudar a associação de resistores em série e em paralelo. 
Estudar a ponte de Wheatstone. Apresentar o método de 
determinação de corrente em ramos paralelos. Estudar ponte 
de fio. 

2ª Etapa 

6- Estudo do 
gerador 

Estudar o gerador real, sua equação e sua curva característica. 
Analisar o rendimento de um gerador. Estudar a associação 
de geradores em série e em paralelo. 

2ª Etapa 

6- Receptores 

Estudar os receptores reais, sua equação e sua reta 
característica. Analisar o rendimento do receptor. Estudar a Lei 
de Pouillet para o circuito gerador-resistor-receptor. 

2ª Etapa 

6- Capacitores 

Definir capacitores e a energia potencial  elétrica  por  eles 
armazenada. Calcular associações de capacitores em série e em 
paralelo. Estudar o comportamento dos capacitores em regime 
permanente. 

2ª Etapa 

6- Leis de Kirchhoff 
e instrumentos de 

medida 
elétricaAlgas 

Estudar as Leis de Kirchhoff de tensão e corrente. Resolver 
exercícios de circuitos com duas malhas. Estudar os 
instrumentos de medidas elétricas: amperímetros e voltímetros, 
reais e ideais. 

2ª Etapa 

7- Magnetismo – 
conceitos iniciais 

Definir o campo magnético e o vetor indução magnética (B). 
Estudar os fenômenos magnéticos fundamentais. Representar o 
campo magnético por meio de linhas de indução. 
Estudar o campo magnético terrestre. 

3ª Etapa 

FÍSICA – Frente 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

 
7- Introdução à 

óptica geométrica 

Introduzir o estudo da óptica geométrica, apresentando o 
conceito de onda eletromagnética e seu respectivo espectro. 
Conceituar a decomposição da luz branca com seu espectro de 
cores. Estudar os conceitos de fonte e meio de propagação da 
luz. Apresentar e exemplificar os três princípios da óptica 
geométrica e os conceitos de sombra e penumbra. 

 
 

2ª Etapa 

 
 
 

8- Reflexão da luz – 
espelhos planos 

Estudar a reflexão da luz, passando pelos conceitos de reflexão 
difusa e reflexão seletiva, apresentando as duas leis da 

reflexão. Estudar a reflexão em espelhos planos, conceituar e 
exemplificar a construção de imagem de objetos pontuais e 
extensos, caracterizando as propriedades enantiomorfas, campo 
de visão e associação de espelhos. Estudar o efeito da imagem 
no movimento de espelhos planos, tanto de translação quanto de 
rotação 

 
 
 
 

2ª Etapa 

 
 

8- Reflexão da luz – 
espelhos esféricos 

Estudar a reflexão da luz em espelhos esféricos. Definir e 
apresentar espelhos esféricos gaussianos.  Apresentar  os raios 
e os pontos notáveis em um espelho esférico. Estudar de forma 
gráfica e analítica a determinação e a característica 
das imagens de corpos extensos. Apresentar para o estudo 
analítico a equação dos pontos conjugados de Gauss. 

 
 
 

2ª Etapa 

 
 

9- Refração da luz I 

Estudar a refração da luz, definindo os conceitos de meio de 
propagação, dioptro e índice de refração. Apresentar as duas leis 
da refração e o conceito de refração total da luz, bem como 
ângulo limite de incidência. Estudar em dioptro plano o conceito 
de posição aparente de objetos. 

 
2ª Etapa 

 
9- Refração da luz II 

Estudar os efeitos da luz em lâminas de faces paralelas. 
Estudar em prismas ópticos o desvio da luz e as respectivas 
aplicações práticas utilizando a reflexão total. 

 
2ª Etapa 

 



 
 
 

9- Lentes esféricas I 

Estudar a  refração  da  luz  em  lentes  esféricas  delgadas. 
Apresentar seus elementos geométricos e a classificação de 
lentes de acordo com a geometria de seu foco, suas bordas e o 
meio onde está inserida. Estudar de forma gráfica e analítica a 
determinação e as características das imagens de corpos 
extensos. Traçar os paralelos com os casos de espelhos 
esféricos. Definir vergência. 

 
 
 

2ª Etapa 

 
 

10- Instrumentos 
ópticos e óptica da 

visão 

Estudar, ainda em refração, os principais instrumentos ópticos: 
lentes de aumento ou lupa, microscópio composto, luneta 
astronômica, máquina fotográfica, retroprojetor, binóculo e suas 
aplicações cotidianas. Estudar e conceituar a óptica da visão 
humana. Conceituar acomodação visual e seus impactos para a 
visão humana, apresentando o ponto próximo (PP) e ponto 
remoto (PR). Estudar alguns defeitos da visão humana, como 
miopia e hipermetropia. 

 
 
 
 

2ª Etapa 

GEOGRAFIA – Frente 1 

LIVRO 1 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

5- Climas 
mundiais e do 

Brasil 

Expor os principais tipos climáticos globais: equatorial, tropical 
(monções), mediterrâneo, desértico, temperado e polar. Verificar 
os principais tipos climáticos do Brasil: equatorial, tropical (de 
altitude, semiárido e úmido) e subtropical. 

1ª Parcial  

6- Hidrologia 

Analisar a distribuição da água, o ciclo hidrológico, a dinâmica 
das marés, as principais correntes marítimas.  Distinguir mar 
territorial e zona econômica exclusiva. Caracterizar as principais 
áreas de conflitos e tensões por recursos hídricos. Conceituar o 
que é água virtual. 

1ª Parcial 

6- Hidrografia 
mundial 

Evidenciar conceitos básicos, como: nascente, foz, margem, 
várzea, divisor de águas, redes de drenagem, bacia hidrográfica, 
talvegue, montante e jusante. Indicar as principais bacias 
hidrográficas mundiais. 

1ª Parcial 

6-Hidrografia do 
Brasil 

Identificar e caracterizar as grandes regiões hidrográficas 
brasileiras. 

1ª Parcial 

7- Biogeografia 
mundial 

Distinguir e analisar os fatores que determinam a distribuição dos 
ecossistemas e biomas na  superfície  terrestre. Abordar as 
principais características das formações vegetais mundiais 
(savanas, pradarias, florestas tropicais, de coníferas ou taiga e 
tundra). 

1ª Parcial 

7- Biogeografia do 
Brasil I 

 

Explorar as principais características das formações vegetais 
florestais brasileiras (amazônica, mata atlântica, mata dos cocais 
e mata de araucárias). 

1ª Parcial 

7- Biogeografia do 
Brasil II 

 

Indicar as principais características das formações vegetais 
complexas (cerrado, caatinga e Pantanal), campestres (pampas) 
e litorâneas (restinga e mangue). 

1ª Parcial 

 

8- Dinâmica 
demográfica 

 

Diferenciar as teorias populacionais (malthusiana, 
neomalthusiana e reformista) que relacionam as mudanças 
demográficas ao desenvolvimento socioeconômico.  Expor e 
analisar os principais conceitos demográficos, como taxa de 
natalidade, fertilidade, mortalidade, mortalidade infantil, 
população absoluta e densidade demográfica. 

2ª Parcial 

8- Estrutura etária 
e ativa 

Evidenciar os três modelos de pirâmides etárias existentes 
no mundo e destacar que o Brasil está em uma fase de transição 

2ª Parcial 



 demográfica. Discutir as causas e as implicações do 
envelhecimento populacional mundial e do Brasil. Definir o que é 
PEA e PEI. Distinguir terceirização, terciarização e terceiro setor. 
Analisar o mercado de trabalho atual. 

8-População 
brasileira 

 

Avaliar a concentração da  população  brasileira  na  faixa 
litorânea e sua formação com base nas três matrizes étnicas 
(indígena, africana e europeia). Discutir a segregação racial 
e as desigualdades de gênero que persistem na atualidade. 

2ª Parcial 

LIVRO 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

8- Fluxos 
migratórios 

 

Determinar os fatores de atração e repulsão dos migrantes. 
Discutir os principais fluxos migratórios mundiais e nacionais 
(inter e intrarregionais) e o papel destes últimos na integração 
do Brasil. 

2ª Parcial 

9- O processo de 
urbanização 

 

Relacionar o processo de urbanização com os de industrialização   
e   modernização  do   campo,  que levam ao   êxodo   rural.   
Diferenciar  esse  processo   nos países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. Definir os conceitos de cidade e de município. 
Caracterizar a cidade planejada e a espontânea. Discutir os 
objetivos do Estatuto da Cidade e do plano diretor. 

1ª Parcial – 3ª 
Etapa 

LIVRO 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

11- Problemas 
socioambientais 

mundiais 
 

Distinguir e discutir os grandes problemas ambientais globais (a 
degradação dos oceanos, a desertificação, o buraco na camada 
de ozônio e o aquecimento global). 

2ª Parcial 

11- Geopolítica 
ambiental 

Destacar os principais  acordos  e  instituições  de  defesa  ao 
meio ambiente no mundo e no Brasil (Conferência de Estocolmo, 
Protocolo de Montreal, Eco-92, Rio +10, Rio +20, Protocolo  de  
Quioto/Cartagena/Nagoia  e Acordo  de Paris). Delimitar as 
correntes ambientalistas (conservacionistas e preservacionistas). 
Explicar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). 

2ª Parcial 

12- Organização 
política do Brasil 

Identificar a organização política do Brasil. Diferenciar os três 
modelos de organização política (Confederação, Federação e 
Estado Unitário). 

1ª Parcial – 3ª 
Etapa 

GEOGRAFIA – Frente 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

5- Fontes e matrizes 
I 
 

Identificar e caracterizar os conceitos fundamentais, como os 
tipos de fontes e a matriz energética. Avaliar a matriz energética 
mundial. 

1ª Parcial 

5- Fontes e matrizes 
II 

Evidenciar a importância do petróleo na economia mundial. 
Apresentar a evolução da matriz energética brasileira. 

1ª Parcial 

5-Fontes e matrizes 
III 

Analisar a evolução da produção de petróleo no Brasil e sua 
regulamentação. Explicar a baixa participação do carvão mineral 
e a importância dos biocombustíveis para o Brasil. 

1ª Parcial 

5- Energia elétrica 
no Brasil 

 

Caracterizar o sistema elétrico nacional e suas fontes. 
Identificar as principais hidrelétricas brasileiras. 

1ª Parcial 



6- Redes de 
transporte e 

comunicação 
 

Caracterizar as principais redes materiais e identificar os grandes 
fluxos mundiais (aéreos, marítimos, informacionais). Abordar as 
redes ferroviária, hidroviária e rodoviária do Brasil, destacando os 
principais corredores de exportação. 

1ª Parcial e  
2ª Parcial 

7- Relações 
internacionais 

Explicar o sistema internacional moderno, analisando os 
conceitos de: território, soberania, Estado-nação e fronteira. 
Discutir o papel de outros atores: as empresas transnacionais, as 
ONGs transnacionais e organizações intergovernamentais. 
Investigar o papel do sistema ONU, destacando as funções da 
Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. 

2ª Parcial 

8- Da Guerra Fria ao 
século XXI 

 

Caracterizar a ordem da Guerra Fria e apresentar a Nova Ordem 
Mundial. Discutir o papel dos EUA no mundo atual. Avaliar as 
causas e as consequências do terrorismo e da guerra ao terror. 
Discutir a especificidade da Coreia do Norte. 

2ª Parcial 

8- Centros de poder 
I 
 

Apresentar a divisão  Norte   e  Sul  do  mundo.   Discutir o 
surgimento de novos polos de poder. Analisar o caso do Japão. 

2ª Parcial 

8- Centros de poder 
II 
 

Abordar o processo da formação da União Europeia e examinar 
seus desafios atuais (crise migratória, PIIGS, Brexit, 
separatismos). 

2ª Parcial 

 
8- Países 

emergentes 
 

Analisar o papel dos países emergentes na Nova Ordem Mundial, 
destacando a criação dos BRICS. Destacar os casos da Índia e 
da Rússia. 

2ª Parcial 

8- China 
Evidenciar e caracterizar os aspectos geopolíticos e econômicos 
da China e seu protagonismo na Nova Ordem Mundial. 

1ª Parcial – 3ª 
Etapa 

HISTÓRIA – Frente 1 

LIVRO 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

4- A mineração 

Compreender como aconteceu a exploração do ouro no Brasil 
(rigidez de controle, ampliação do fiscalismo) e relacionar esse 
fato ao crescimento do sentimento antimetropolitano na colônia. 
Compreender o papel da mineração como atividade integradora 
entre as várias regiões da colônia. 

1ª Parcial 
 

4- A administração 
portuguesa após a 
restauração e as 
reações coloniais 

Identificar as transformações ocorridas em Portugal após a 
restauração e associá-las às mudanças ocorridas na relação com 
o Brasil. Relacionar o governo de Pombal às mudanças culturais 
e políticas vividas na Europa na segunda metade do século XVIII. 

 
1ª Parcial 

 

4- Crise do sistema 
colonial e 

movimentos 
emancipacionistas 

Compreender a realidade das várias regiões do Brasil e a forma 
como as ideias iluministas penetraram no país. Identificar a 
natureza social dos principais movimentos emancipacionistas e 
relacioná-los ao contexto mais amplo da crise do Antigo Regime 
na Europa. 

 
 
 

1ª Parcial 
 

 
5- O panorama 

europeu no início 
do século XIX e o 
Governo Joanino 

no Brasil 

Identificar o efeito das guerras napoleônicas na Europa e como 
elas forçaram a transferência da Corte portuguesa para o Brasil. 
Analisar as principais medidas tomadas por D. João no Brasil, 
compreendendo, assim, o encaminhamento para o fim do pacto 
colonial. Compreender o caráter irreversível da nova condição 
brasileira, relacionando-a ao processo de independência do 
Brasil. 

 
 

1ª Parcial 
 



5- A Revolução 
Liberal do Porto e o 

movimento de 
independência 

Identificar o sentido da Revolução Liberal do Porto e sua busca 
pela recuperação do controle sobre a antiga colônia. 
Compreender o efeito dessa revolução sobre as elites brasileiras 
e o sentido da pressão da aristocracia sobre D. Pedro, bem como 
o papel exercido por ele. Identificar a independência como um 
movimento sem bases populares e relacionar essa característica 
à estrutura social e econômica brasileira até o momento. 

 
 
 

1ª Parcial 

6- O Primeiro 
Reinado 

Identificar as características assumidas pelo Estado brasileiro 
como criador de uma unidade imposta a partir do centro. 
Identificar e compreender a natureza do conflito que se 
estabeleceu entre a aristocracia e o Imperador e relacionar esse 
conflito à criação do Poder Moderador por D. Pedro. Identificar o 
caráter altamente elitista e excludente de nossa organização 
política e entender que a independência política não alterou as 
bases da organização socioeconômica, especialmente com a 
manutenção da escravidão. Compreender o papel das ideias 
liberais e antiabsolutistas no processo de derrubada de D. Pedro. 

 
1ª Parcial 

6- O período 
regencial 

 

Analisar o sentido liberal da primeira fase do
 período 
regencial, com o fim do Poder Moderador e a concessão de maior 
autonomia às províncias. Compreender o impacto da 
descentralização política nas revoltas populares e separatistas do 
período. Entender as regências trinas, a de Feijó e a de Araújo 
Lima. Compreender o Golpe da Maioridade como reação das 
elites à descentralização política, ao poder provisório das 
regências e às revoltas que ameaçavam a unidade do país. 

 
1ª Parcial:  

7- A política interna 
do Segundo 

Reinado 

Identificar as características da organização política do Segundo 
Reinado e o papel da Monarquia como mediadora das tensões 
políticas. Identificar as características dos dois principais partidos 
(“farinha do mesmo saco”) e relacioná-las ao caráter elitista da 
organização política, bem como as reações liberais a essa 
política (a Revolução Praieira de Pernambuco, 1848). 

 
1ª Parcial 

7- Economia do 
Segundo Reinado 

Identificar a importância do café na economia brasileira e os 
efeitos que a riqueza cafeeira trouxe para outros setores da 
economia. Identificar as novas formas de utilização da mão de 
obra (imigrantes) e relacioná-las à crise do escravismo que se 
deu a partir de 1850. Compreender como o fim do tráfico 
negreiro, a riqueza gerada pelo café, o crescimento  do mercado 
interno e uma menor dependência externa do país contribuíram 
para uma modernização econômica, com o crescimento da vida 
urbana e início da industrialização, que constituíram a Era Mauá. 
Relacionar essas transformações ao surgimento de um novo 
setor de elite, que passa a rivalizar com antiga aristocracia 
escravista. 

 
 

1ª Parcial 

7- Política externa 
do Segundo 

Reinado 

Identificar as principais características da política externa 
brasileira no período – imperialismo na América do Sul e tentativa 
de reduzir a influência inglesa – e relacioná-las com as 
constantes intervenções na região platina e com a Questão 
Christie. Compreender as razões que levaram à Guerra do 
Paraguai e os efeitos provocados por ela. Relacionar esses 
efeitos ao quadro de declínio da Monarquia. 

 
 

1ª Parcial 

7- O Abolicionismo 
e o Movimento 
Republicano 

 

Identificar os principais interesses por trás da campanha 
abolicionista e relacioná-los às transformações vividas pelo país, 
como o surgimento da nova oligarquia paulista cafeeira, não 
escravista e distante do poder. Compreender o sentido político  e 
o impacto do abolicionismo sobre as velhas oligarquias. Identificar 

1ª Parcial 



e compreender as principais propostas dos republicanos como 
forma de atrair o apoio das aristocracias locais na luta contra o 
centralismo monárquico. 

7- A Proclamação 
da República 

Identificar os mecanismos finais do enfraquecimento da 
Monarquia, como a crise com a Igreja, o Exército e, finalmente, a 
perda do apoio da velha aristocracia escravista ocorrida a partir 
da promulgação da Lei Áurea. Identificar a ação dos republicanos 
e sua busca por uma aproximação com o Exército, como 
instrumento de tomada do poder. 

 
1ª Parcial – 3ª 

Etapa 

HISTÓRIA – Frente 1 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

4- Idade Média: o 
Império Bizantino e 

o Islão 

Identificar as características  básicas  do  Império  Bizantino e seu 
papel como um dos guardiões da herança romana. Compreender 
as origens do Islamismo e sua responsabilidade como gerador de 
uma unidade nacional árabe. Relacionar as características da 
religião islâmica com a expansão árabe a partir do século VII. 
Compreender o papel exercido por essa expansão no processo 
de isolamento europeu 

 
 

1ª Parcial 

4- Idade Média: o 
Reino Franco e o 

Império Carolíngio 

Identificar e compreender as relações entre a Igreja e o poder 
político na formação e expansão do Reino Franco. Associar 
essas relações com a estrutura política que caracterizou a Europa 
na Idade Média. Compreender as ligações políticas estabelecidas 
entre os chefes guerreiros francos e relacioná-las  à  forma  como  
se  deram  as  relações  de  suserania e 
vassalagem entre a nobreza feudal. 

 
 

1ª Parcial 

4- Idade Média: o 
Feudalismo 

Identificar as formas de organização econômica e social na 
Europa feudal e relacioná-las com a fragmentação política que 
marcou a Europa medieval. Relacionar os elementos vistos 
anteriormente, desde a crise do Império Romano, com essa 
ordem econômica e social que surgia na Europa. 

1ª Parcial 

4- Idade Média: a 
Igreja e os reinos 

medievais 

Identificar a responsabilidade da Igreja na manutenção da ordem 
econômica, social e política do feudalismo e compreen- der o 
espaço ocupado por ela a partir do enfraquecimento do Estado. 
Compreender aspectos da teologia católica e relacio- ná-los com 
o papel exercido pela Igreja no período. 

1ª Parcial 

4- Baixa Idade 
Média: crise feudal, 

Cruzadas e 
Renascimento 

comercial e urbano 

Identificar as origens da crise feudal e as transformações 
econômicas e socias trazidas por ela, como o renascimento do 
comércio e das cidades e o surgimento da burguesia. Identificar 
as Cruzadas como um momento de expansão europeia e, ao 
mesmo tempo, como reflexo da crise vivida pela Europa feudal. 

1ª Parcial 

4- Baixa Idade 
Média: as 

Monarquias 
Nacionais na Baixa 

Idade Média 

Relacionar as transformações políticas que a Europa passou a 
viver a partir da Baixa Idade Média com o fortalecimento da 
autoridade dos reis, que levou à cristalização de monarquias 
efetivamente nacionais, e relacioná-las às mudanças econô- 
micas e sociais da época. 

1ª Parcial 

4- Baixa Idade 
Média: as crises 

dos séculos XIV e 
XV 

Identificar as razões da retração econômica europeia no século 
XIV e analisar os seus efeitos sociais. Compreender a 
recuperação econômica no século XV e relacioná-la com a 
necessidade das Grandes Navegações. 

1ª Parcial 

4- Renascimento 
cultural 

Renascimento cultural 
Identificar as transformações culturais que a Europa passou a 
viver a partir do final da Idade Média e relacioná-las com as 
mudanças econômicas e sociais do período. Comparar a cultura 

1ª Parcial 



renascentista com a medieval e observar a importância de 
elementos resgatados pelo Renascimento, como o pensamento 
racional e humanista,  que,  com  a  formação de uma cultura 
laica, estabeleceu um contraponto ao poder cultural da Igreja. 

5- Reformas 
Religiosas 

Identificar as origens das reformas protestantes e relacioná-las às 
transformações vividas pela Europa, com o Renasci- mento e o 
surgimento dos Estados nacionais, a partir do final da Idade 
Média. Identificar os aspectos políticos nas reformas Luterana e 
Anglicana e associá-las ao quadro de formação 
dos Estados modernos. Identificar a expansão do calvinismo e 
relacionar a sua doutrina ao desenvolvimento do Capitalismo. 
Caracterizar os objetivos da Reforma Católica e da 
Contrarreforma, relacionando-os à ação da Companhia de Jesus. 

1ª Parcial 

5- Absolutismo: 
conceito teórico 

Compreender a relação da monarquia com as duas classes 
determinantes do período. Identificar o papel da monarquia em 
defesa dos interesses da nobreza e no desenvolvimento das 
práticas mercantis, bem como sua relação indireta com a 
burguesia. Caracterizar o significado do conceito de absolutismo 
e mostrar sua relação com o momento histórico. Analisar as 
diferentes teorias que justificaram o Absolutismo monárquico. 

1ª Parcial 

5- Mercantilismo Identificar as principais características do Mercantilismo e 
associá-las ao momento de formação do Capitalismo e de 
consolidação do Absolutismo europeu. Identificar as práticas 
coloniais e relacioná-las aos objetivos do Mercantilismo. Analisar 
as consequências da política mercantilista para o fortalecimento 
das monarquias, para o enriquecimento europeu e para a 
ascensão da burguesia. 

1ª Parcial 

5- Absolutismo 
francês 

Identificar os mecanismos que contribuíram para a formação do 
Estado absolutista na França. Analisar o papel das Guerras de 
Religião e suas vinculações sociais. Analisar a relação da 
monarquia com a nobreza e a burguesia, associando essa 
relação à ausência de uma oposição efetiva ao poder monárquico 
francês. 

1ª Parcial 

5- Absolutismo 
inglês 

Analisar o surgimento do Parlamento no século XIII e seu papel 
como elemento limitador do poder monárquico. Identificar as 
práticas da monarquia com relação à nobreza e à burguesia, 
relacionando essas práticas ao progressivo aumento da 
autoridade real sobre o Parlamento. Caracterizar o conceito de 
Absolutismo de fato e compará-lo ao Absolutismo de direito 
existente na França. 

1ª Parcial 

5- Revoluções 
inglesas 

Analisar as razões que levaram ao crescimento da oposição com 
relação ao poder monárquico. Compreender a ligação entre o 
puritanismo e a burguesia na Inglaterra. Analisar as ações de 
Cromwell e relacioná-las à consolidação do poder econômico 
inglês sobre a Europa. Analisar o significado da Revolução 
Gloriosa e o modelo político criado por ela na Inglaterra. Analisar 
as ideias de John Locke, compará-las ao pensamento de Thomas 
Hobbes e relacioná-las à formação do pensamento liberal e 
iluminista do século XVIII. 

1ª Parcial 

5- Impérios 
coloniais 

 

Analisar os aspectos da colonização espanhola na América e das 
civilizações pré-colombianas que ali viviam, como os maias, os 
incas e os astecas. Identificar as características da sociedade 
colonial na América Espanhola e relacioná-las às formas de 
exploração econômica ali empregadas. Compreender os 
mecanismos de utilização da mão de obra indígena e conceituar 
práticas como a mita e a encomienda. Compreender os efeitos da 

1ª Parcial 



decadência da mineração sobre o domínio exercido pela Espanha 
na América. 

6- Revolução 
Industrial 

 

Identificar o significado do conceito de revolução para o processo 
de industrialização que se verificou na Inglaterra. Identificar e 
analisar as  razões  que  tornam  a  Inglaterra  pioneira  na 
industrialização. 
Analisar   o  impacto   das  primeiras   invenções   no  processo 
de produção.   Relacionar  o  progresso   técnico   à  consolidação 
do Capitalismo e da supremacia burguesa. Analisar o processo 
de urbanização e a formação do proletariado urbano. Relacionar 
a industrialização aos processos de decadência do sistema 
colonial mercantilista e de declínio da escravidão. 

1ª Parcial 

6- Iluminismo Identificar a contradição entre a consolidação das monarquias 
absolutistas e a ascensão da burguesia. Analisar o sentido do 
termo Antigo Regime, criado pelos iluministas. Identificar os 
precursores do pensamento iluminista e confrontar com as formas 

dos pensadores iluministas e estabelecer um contraponto ao 
pensamento de Rousseau. 

1ª Parcial 

6- Independência 
dos EUA 

Identificar as características da colonização inglesa, as diferenças 
regionais e a relativa autonomia desfrutada pelas colônias. 
Analisar as razões da mudança na política inglesa e seu impacto 
sobre as colônias. Identificar a influência do 
pensamento iluminista sobre as elites coloniais. Compreender 
o caráter federativo do novo Estado como forma de acomodar os 
diferentes modelos de organização econômica e social e os 
diferentes interesses dos Estados. Identificar a influência da 
independência dos EUA sobre as demais colônias da América. 

1ª Parcial 

6- Revolução 
Francesa: das 

origens à queda da 
monarquia 

Identificar as razões que levaram à revolução. Identificar e 
comparar os interesses dos vários grupos sociais. Compreender 
a influência das ideias Iluministas e seu impacto sobre a 
revolução. Identificar as características da primeira Constituição 
francesa, relacioná-las aos interesses da burguesia e, ao mesmo 
tempo, compreender seu significado enquanto rejeição aos 
interesses populares. Analisar as reações externas à revolução. 
Compreender o significado da queda de Luís XVI no sentido de 
perda temporária do controle do processo pela burguesia. 

1ª Parcial 

FILOSOFIA 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

5- Renascimento: 
ruptura com a 

escolástica 

Compreender o movimento renascentista a partir da ruptura com 
o paradigma da escolástica. Entender que o ser humano, a 
ciência e o  conhecimento  pela  experiência  tornam-se o centro 
das reflexões,  cujos precursores foram Roger  Bacon, Guilherme 
de Ockham e Nicolau de Cusa. Apresentar como expoentes 
desse período: Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, Nicolau 
Copérnico, Galileu Galilei e Nicolau Maquiavel. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 
 

6- O racionalismo 
moderno 

 

Discutir a filosofia de René Descartes, a dúvida metódica e o 
cogito,  bem  como  o  argumento  dele  sobre  a  existência  de 
Deus. Explanar pontos essenciais da doutrina de Pascal,  como o 
pensamento, a diversão, o limite da razão e a questão da 
existência de Deus. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 
 



6- O empirismo: o 
conhecimento pela 

experiência 

Relacionar os empiristas ingleses às suas ideias: Francis Bacon e 
o método experimental; John Locke e a mente como tábula rasa; 
David Hume e o problema da causalidade. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 
 

6- A filosofia 
iluminista: o auge 

da razão 
 

Demonstrar os desdobramentos políticos de uma visão racional 
do mundo. Destacar a luta de Voltaire contra a intolerância; a 
proposta de Monstequieu pela divisão dos três poderes; o esforço 
contra a ignorância, por meio do enciclopedismo de Diderot e 
D’Alambert; e a valorização do natural e do coletivismo, de 
Rousseau. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 

 

7- Kant e sua 
revolução 

copernicana 

Definir a “revolução copernicana”, empreendida por Immanuel 
Kant na teoria do conhecimento, e demonstrar por que 
o filósofo é considerado o fruto mais bem-acabado do 
Iluminismo. Iniciar a explanação das ideias fundamentais da 
Crítica da razão pura: a “Estética transcendental” e a “Analítica 
transcendental”. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 

 

7- Crítica da razão 
prática e Crítica do 

juízo 
 

Concluir a explanação sobre a teoria do conhecimento de Kant, 
com as antinomias kantianas. Diferenciar razão pura de razão 
prática. Realizar a exposição da moral kantiana, sintetizada no 
imperativo categórico, bem como sua estética. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 

 

8- Idealismo alemão 
e pensamento 

romântico 

Contextualizar o movimento romântico e apresentar a sua crítica 
ao racionalismo exacerbado no movimento cultural do século 
XVIII. Identificar os pensadores do idealismo alemão e suas 
ideias mais significativas, tais como: Fichte e o “Eu puro”; 
Schelling e o idealismo transcendental; Schopenhauer e O mundo 
como vontade e representação; Kierkegaard e a angústia 
tematizada. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 

 

9- Hegel e a 
dialética idealista 

Compreender o sistema   hegeliano   dentro   do idealismo 
alemão. Estudar o método dialético, sua filosofia da história e 
a consciência levada ao absoluto. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (2ª 

ETAPA) 

 

9- Marx e o 
materialismo 

histórico e dialético 

Entender a crítica de Marx ao idealismo de Hegel, a qual o levou 
ao materialismo histórico. Discutir e relacionar os conceitos-chave 
dentro do sistema marxista: trabalho, meio de produção, 
economia, ideologia, mais-valia, luta de classes e revolução do 
proletariado. 

CONTEÚDO DA 
PARCIAL (3ª 

ETAPA) 

 

SOCIOLOGIA 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

6- Economia e 
sociedade 

Economia e sociedade 
Apresentar as diversas perspectivas da economia em relação 
à sociedade: o neoliberalismo, a social-democracia e a 
democracia popular. 

1ª Parcial 

6- Desigualdade, 
pobreza e exclusão 

Destacar a pobreza e a exclusão social como frutos de 
políticas econômicas que criam relações de desigualdade. 

1ª Parcial 

7- A construção da 
cidadania 

 

Mostrar que a cidadania é uma construção constante e 
contínua, sempre em aperfeiçoamento. Introduzir o conceito 
de minorias. 

1ª Parcial 

7- Minorias 
 

Estudar diversos grupos como minorias sociais: indígenas, 
negros, mulheres, idosos, entre outros. 

1ª Parcial  
 

8- Movimentos 
sociais 

Conceituar movimentos sociais e distinguir seus elementos  
constitutivos e seus objetivos dentro da sociedade. Apresentar os 
movimentos sociais mais marcantes da história do Brasil, desde a 
época do Império até os movimentos mais recentes. 

1ª Parcial 



9- Família como 
instituição social 

 

Compreender o papel da família como instituição social 
básica, na qual se produzem e reproduzem os valores de 

natalidade. 

1ª Parcial 

9- Igreja(s) como 
instituição social 

Entender a Igreja Católica como  instituição  social  com  forte 
influência nos rumos da história em geral e na cultura 
brasileira. Traçar um perfil das demais matrizes religiosas que 
contribuíram para a formação da identidade do povo 
brasileiro: o protestantismo (tradicional e neopentecostal), as 
religiões afro, o espiritismo, o judaísmo e o islamismo, bem 
como o laicismo - ausência de religião. 

1ª Parcial 

10- Poder e Estado 
 

Analisar as diversas configurações de Estado, o surgimento 
do Estado de direito – como superação do Estado absoluto –, 
a divisão dos poderes e o Estado democrático. 

1ª Parcial  
 

10- Estrutura, 
organização e 

formação do Estado 
brasileiro 

Apresentar dados  e  elementos  da  estrutura,  organização e 
história da formação do Estado brasileiro, partindo da 
proclamação da  República,  passando  pelo  regime  militar e 
pela promulgação da Constituição de 1988 até a Nova 
República. 

1ª Parcial 

6 a 10 Revisão  1ª Parcial 

INGLÊS 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVAS 

14- Get away, get 
around, get along 

 

Apresentar as preposições.  Exemplificar multi-word verbs; 
multi-word verbs: phrasal verbs or prepositional verbs. Indicar a 
lista de multi-word verbs mais comuns. 

Conteúdo 
para prova 

única  

15- It ain’t the 
Queen’s English 

 

Discutir os mitos: British English is more sophisticated than 
American English; speakers of non-standard English are 
unintelligent or less cultured; educated native speakers always 
speak standard English; standard English is superior to other 
varieties. Apontar os tipos de variação linguística: variação 
diatópica, ou regional; variação diafásica, ou situacional; variação 
diastrática, ou sociocultural; variação diacrônica, ou histórica. 
Enunciar os tópicos: understanding non-standard English: double 
negatives; ain’t; come ‘ere; real awesome!; free o’clock; where 
are them people?; me name is...; spelling. 

Conteúdo 
para prova 

única  

16- Sentimentos, 
ideias, impressões 

 

Conceituar stative (or state) verbs: casos especiais e verbos com 
mais de um sentido. Definir verb patterns e other patterns. 

Conteúdo 
para prova 

única  
17- Gender equality Citar os principais verbos que aceitam dois verb patterns 

com diferença de sentido: go on, mean, regret, forget, 
stop, try, 
want. Indicar o uso de: hate, like, love, prefer; feel, hear,  see, 

watch; let, make, help; would  would like/love. Explicar 

get, have. 

 
Conteúdo 
para prova 

única  

18- If I had the 
chance… 

 

Exemplificar as situações possíveis no futuro e as suas 
condições: the zero conditional; the first conditional. Apresentar as 
situações imaginárias no futuro e as suas condições: the second 
conditional. Discutir as situações no passado e as suas hipóteses: 
the third conditional. Conceituar Mixed conditionals: combinações 
possíveis. Prosseguir os estudos com outros pontos importantes 

 
Conteúdo 
para prova 

única  



 

sobre conditionals: principais conjunções e expressões 
condicionais. Descrever o uso de: should, happen to or should 
happen to; inversions; other cases: if only e in case if; conditional 
or ordinary structure? Estudar a lista de palavras. 

19- I should have 
known better 

 

Definir present wishes; wish – past regrets; future wishes; 
reclamações; if only… 
 

Conteúdo 
para prova 

única 

20- Laboriously 
handcrafted items 

 

Mostrar os principais prefixos, sufixos e unidades lexicais 

relevantes. 

Conteúdo 
para prova 

única 

21- Benefit freeze 
‘to hit 2m families’ 

Explanar as características do jornalismo, como a estrutura do 
texto jornalístico, as metáforas e a linguagem das headlines. 
Discutir o assunto “o jornalismo e a  internet”.  Identificar os 
principais tópicos mencionados pelo jornalismo: world, education, 
sports, technology, environment, business, arts and entertainment. 
Expor outras palavras comuns no jornalismo e algumas 
abreviações. 

Conteúdo 
para prova 

única 

22- Too much talk, 
to 

little action 

Indicar os substantivos contáveis e incontáveis (countable e 
uncountable). Estudar o uso de much ou many; few ou little; 
some, any ou no. 

Conteúdo 
para prova 

única 

23- Pensando no 
futuro 

 

Expressar o uso de will e shall 

 

Conteúdo 
para prova 

única 

24- Ups and 
downs 

 

Apontar as principais unidades de medida em inglês. Explicar 
como são usados os números no texto jornalístico: describing 
trends. Descrever o business vocabular. 

Conteúdo 
para prova 

única 


