
 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS DO CONCURSO PARA O 

1ºANO DO ENSINO MÉDIO 

 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA:: 

 

1) ANÁLISE TEXTUAL 

 

 leitura, compreensão e comparação de diversos tipos de textos, com o objetivo de 

estabelecer relações entre os fatos apresentados no texto (causa, consequência, 

finalidade, problematização e solução); 

 identificação da ideia principal de um texto, das ideias secundárias e dos elementos que 

as compõem; 

 comparação entre diferentes elementos ou partes de um mesmo texto e/ou dos textos 

entre si; 

 relação entre espaço e tempo com os fatos apresentados no texto; 

 identificação de elementos linguísticos responsáveis pela coesão textual; 

 percepção da importância do uso adequado dos sinais de pontuação. 

 

2) GRAMÁTICA E ORTOGRAFIA 

 

 classe de palavras (e suas reflexões); 

 estrutura de palavras (elementos mórficos e processos de formação); 

 colocação pronominal; 

 regência verbal e regência nominal; 

 crase; 

 concordância verbal e nominal; 

 frase, oração e período; 

 orações coordenadas e subordinadas (aspectos sintáticos e semânticos);  

 acentuação (conforme o Novo Acordo Ortográfico);  

 figuras de linguagem. 
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2. MATEMÁTICA: 



 

a) CONJUNTOS NUMÉRICOS 

 porcentagem; 

 naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais; 

 operações (adição, subtração, divisão, potenciação e radiciação no conjunto dos 

números reais). 

 

b) CÁLCULOS ALGÉBRICOS 

 monômios e polinômios (operações: adição, subtração, multiplicação e divisão); 

 produtos notáveis. 

 

c) EQUAÇÃO DO 1º GRAU 

 resolução de equações de 1º grau; 

 sistemas de equação do 1º grau com duas variáveis; 

 problemas do 1º grau com uma ou duas variáveis; 

 inequação do 1º grau com uma variável; 

 regra de três simples e composta. 

d) Equação do 2º grau 

 resolução de equação do 2º grau; 

 relação entre raízes e coeficiente; 

 equação biquadrada; 

 problemas de 2º grau com uma ou duas variáveis; 

 equações irracionais. 

 

e) MÉDIAS: aritmética ponderada e geométrica 

 

f) Introdução a Geometria 

 ângulos (medidas e propriedades); 

 triângulos (propriedades e congruência); 

 ângulos formados por retas paralelas e uma transversal; 

 soma dos ângulos dos triângulos e dos polígonos; 

 classificação dos polígonos; 

 números de diagonais de polígonos; 

 circunferência, círculo e seus elementos; 

 relação entre ângulos e arcos; 

 teorema de Pitot. 

 

g) SEGMENTOS PROPORCIONAIS: razão entre segmentos proporcionais e Teorema de 

Tales. 

 

h) SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS E POLÍGONOS. 

 

i) RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO. 

 

j) RELAÇÕES MÉTRICAS NO CÍRCULO. 

 

k) ÁREAS DAS PRINCIPAIS FIGURAS PLANAS. 

 



OBS: Em todos os eixos dos conteúdos descritos acima, serão cobradas interpretação 

ea resolução dos problemas por meio de estratégias que justifiquem a lógica da 

resolução. 
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