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Centro de Desenvolvimento de Alunos de Alta Performance 

 

Anexo I – Programa de Tópicos 

 

1ª Série Mil Mais 

Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e análise de textos; Figuras de 

linguagem; Fonologia: fonemas, encontros consonantais e vocálicos, dígrafos, 

divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia (conforme a nova ortografia); 

Funções do “que”, “se” e “como”; Sintaxe do período simples; Sintaxe do período 

composto; Verbo; Pronome. 

Matemática: ARITMÉTICA - Operações Fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação, divisão e valor absoluto de números inteiros; Números Primos: 

decomposição em fatores primos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 

comum e suas propriedades; Frações Ordinárias: ideias de fração, comparação, 

simplificação, as quatro operações fundamentais e redução ao mesmo 

denominador; Frações Decimais: noção de fração e de número decimal, 

operações fundamentais, conversão de fração ordinária em decimal e vice-

versa, e as dízimas periódicas e suas geratrizes; Sistema Métrico: unidades 

legais de comprimento, área, volume, ângulo, tempo, velocidade, massa, 

operações fundamentais, múltiplo e submúltiplo; Potências e raízes: definições, 

operações em potências, extração da raiz quadrada, potências e raízes de 

frações, potências de expoentes inteiros e fracionários, e regras de aproximação 

no cálculo de uma raiz; e Razões e Proporções: razão de duas grandezas, 

proporção e suas propriedades, escala, divisão em partes direta e inversamente 

proporcionais, regras de três simples e composta, porcentagem e juros simples, 

cálculo de médias.  ÁLGEBRA - Noções sobre Conjuntos: caracterização de um 

conjunto, subconjunto, pertinência de um elemento a um conjunto e inclusão de 

um conjunto em outro conjunto, união, interseção, diferença de conjuntos, 
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simbologia de conjuntos, sistemas de numeração, conjunto N dos números 

naturais, Z dos números inteiros, Q dos números racionais e R dos números 

reais; Números Relativos: noção de números relativos, correspondência dos 

números reais com os pontos de uma reta e operações com números relativos; 

Operações Algébricas: adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios, 

produtos notáveis, fatoração, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum 

de polinômios; Frações Algébricas: expoente negativo, adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Equações: equações e identidades, equações 

equivalentes, princípios gerais sobre a transformação de equações e sistema de 

equações; Equações e Inequações do 1o Grau: resolução e discussão de 

equações, resolução e discussão de um sistema de duas ou três equações com 

duas ou três incógnitas, artifícios de cálculos, representação gráfica de uma 

equação com duas incógnitas, significado gráfico da solução de um sistema de 

duas equações com duas incógnitas, desigualdade, inequação e sua resolução, 

e resolução de um sistema de duas inequações com duas incógnitas; Números 

Irracionais: ideias de número irracional, expoente fracionário, radical e seu valor, 

cálculo aritmético dos radicais, operações com radicais e racionalização de 

denominadores; Equações do 2o Grau: resolução e discussão de uma equação, 

relações entre coeficientes e as raízes, sistemas do 2o Grau com duas ou três 

incógnitas, resolução de equações biquadradas e de equações irracionais, 

inequações irracionais; e Trinômio do 2o Grau: decomposição de fatores de 1o 

Grau, sinal do Trinômio, forma canônica, posição de um número em relação aos 

zeros do trinômio, valor máximo do trinômio, inequação do 2o Grau com uma 

incógnita, sistemas de inequações do 2o Grau e interseção dos conjuntos.  

GEOMETRIA - Introdução à Geometria Dedutiva: definição, postulado, teorema; 

Linhas, Ângulos e Polígonos: linhas, ângulos, igualdade de ângulos, triângulos, 

suas retas notáveis e soma de seus ângulos, quadriláteros, suas propriedades e 

soma de seus ângulos, construção geométrica e noção de lugar geométrico; 

Circunferência: diâmetros e cordas, tangentes, ângulos em relação à 

circunferência, segmento capaz, quadrilátero inscritível e construções 

geométricas; Linhas Proporcionais e Semelhanças: ponto que divide um 

segmento em uma razão dada, divisão, harmônica, segmentos proporcionais, 

média proporcional, segmento áureo, linhas proporcionais nos triângulos, 

propriedade da bissetriz interna e externa, semelhança de triângulos e 
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polígonos, e construções geométricas; Relações Métricas dos Triângulos: 

relações métricas no triângulo retângulo e em um triângulo qualquer, medianas 

e altura de um triângulo qualquer; Relações Métricas no Círculo: linhas 

proporcionais no círculo, potência de um ponto em relação a um círculo, relações 

métricas nos quadriláteros e construções geométricas; Polígonos Regulares: 

definições, propriedades, ângulo central interno e externo, relações entre lado, 

apótema e raio do círculo circunscrito no triângulo, no quadrado e no hexágono 

regular, lado do polígono de 2n lados, para n igual a 3, 4 e 5, e número de 

diagonais; Medições na Circunferência: razão da circunferência para o seu 

diâmetro, cálculo de “Pi” pelos perímetros, o grau e seus submúltiplos em relação 

à medida de arcos em radianos, e mudança de sistemas; e Áreas Planas: área 

dos triângulos, dos quadriláteros e dos polígonos regulares, do círculo, do 

segmento circular, do setor circular e da coroa circular, relações métricas entre 

áreas e figuras equivalentes.  

Química: Aspectos macroscópicos da matéria; Separação de misturas; Modelos 

atômicos; Estudo do Núcleo e eletrosfera; Ligações químicas; Funções 

inorgânicas; Reações inorgânicas. 

Física: MRU e MRUV; Dinâmica retilínea; Trabalho, Potência e Energia; 

Calorimetria; Ondas; Lentes; Eletrodinâmica. 

Inglês: Reading Comprehension; Verb Tenses; Nouns; Degrees of comparison; 

Tag question; Modals. 
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Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e análise de textos; Morfossintaxe do 

substantivo, adjetivo e pronome; Vozes Verbais; Sintaxe de Regência (nominal, 

verbal e crase); Concordância (nominal e verbal); Variação linguística; Sintaxe 

do período simples; Sintaxe do período composto. 

Matemática: ARITMÉTICA - Operações Fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação, divisão e valor absoluto de números inteiros; Números Primos: 

decomposição em fatores primos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 

comum e suas propriedades; Frações Ordinárias: ideias de fração, comparação, 

simplificação, as quatro operações fundamentais e redução ao mesmo 

denominador; Frações Decimais: noção de fração e de número decimal, 

operações fundamentais, conversão de fração ordinária em decimal e vice-

versa, e as dízimas periódicas e suas geratrizes; Sistema Métrico: unidades 

legais de comprimento, área, volume, ângulo, tempo, velocidade, massa, 

operações fundamentais, múltiplo e submúltiplo; Potências e raízes: definições, 

operações em potências, extração da raiz quadrada, potências e raízes de 

frações, potências de expoentes inteiros e fracionários, e regras de aproximação 

no cálculo de uma raiz; e Razões e Proporções: razão de duas grandezas, 

proporção e suas propriedades, escala, divisão em partes direta e inversamente 

proporcionais, regras de três simples e composta, porcentagem e juros simples, 

cálculo de médias.  ÁLGEBRA - Noções sobre Conjuntos: caracterização de um 

conjunto, subconjunto, pertinência de um elemento a um conjunto e inclusão de 

um conjunto em outro conjunto, união, interseção, diferença de conjuntos, 

simbologia de conjuntos, sistemas de numeração, conjunto N dos números 

naturais, Z dos números inteiros, Q dos números racionais e R dos números 

reais; Números Relativos: noção de números relativos, correspondência dos 

números reais com os pontos de uma reta e operações com números relativos; 

Operações Algébricas: adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios, 

produtos notáveis, fatoração, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum 

de polinômios; Frações Algébricas: expoente negativo, adição, subtração, 

multiplicação e divisão; Equações: equações e identidades, equações 

equivalentes, princípios gerais sobre a transformação de equações e sistema de 

equações; Equações e Inequações do 1o Grau: resolução e discussão de 

equações, resolução e discussão de um sistema de duas ou três equações com 
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duas ou três incógnitas, artifícios de cálculos, representação gráfica de uma 

equação com duas incógnitas, significado gráfico da solução de um sistema de 

duas equações com duas incógnitas, desigualdade, inequação e sua resolução, 

e resolução de um sistema de duas inequações com duas incógnitas; Números 

Irracionais: ideias de número irracional, expoente fracionário, radical e seu valor, 

cálculo aritmético dos radicais, operações com radicais e racionalização de 

denominadores; Equações do 2o Grau: resolução e discussão de uma equação, 

relações entre coeficientes e as raízes, sistemas do 2o Grau com duas ou três 

incógnitas, resolução de equações biquadradas e de equações irracionais, 

inequações irracionais; e Trinômio do 2o Grau: decomposição de fatores de 1o 

Grau, sinal do Trinômio, forma canônica, posição de um número em relação aos 

zeros do trinômio, valor máximo do trinômio, inequação do 2o Grau com uma 

incógnita, sistemas de inequações do 2o Grau e interseção dos conjuntos.  

GEOMETRIA - Introdução à Geometria Dedutiva: definição, postulado, teorema; 

Linhas, Ângulos e Polígonos: linhas, ângulos, igualdade de ângulos, triângulos, 

suas retas notáveis e soma de seus ângulos, quadriláteros, suas propriedades e 

soma de seus ângulos, construção geométrica e noção de lugar geométrico; 

Circunferência: diâmetros e cordas, tangentes, ângulos em relação à 

circunferência, segmento capaz, quadrilátero inscritível e construções 

geométricas; Linhas Proporcionais e Semelhanças: ponto que divide um 

segmento em uma razão dada, divisão, harmônica, segmentos proporcionais, 

média proporcional, segmento áureo, linhas proporcionais nos triângulos, 

propriedade da bissetriz interna e externa, semelhança de triângulos e 

polígonos, e construções geométricas; Relações Métricas dos Triângulos: 

relações métricas no triângulo retângulo e em um triângulo qualquer, medianas 

e altura de um triângulo qualquer; Relações Métricas no Círculo: linhas 

proporcionais no círculo, potência de um ponto em relação a um círculo, relações 

métricas nos quadriláteros e construções geométricas; Polígonos Regulares: 

definições, propriedades, ângulo central interno e externo, relações entre lado, 

apótema e raio do círculo circunscrito no triângulo, no quadrado e no hexágono 

regular, lado do polígono de 2n lados, para n igual a 3, 4 e 5, e número de 

diagonais; Medições na Circunferência: razão da circunferência para o seu 

diâmetro, cálculo de “Pi” pelos perímetros, o grau e seus submúltiplos em relação 

à medida de arcos em radianos, e mudança de sistemas; e Áreas Planas: área 
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dos triângulos, dos quadriláteros e dos polígonos regulares, do círculo, do 

segmento circular, do setor circular e da coroa circular, relações métricas entre 

áreas e figuras equivalentes.  

Química: Aspectos macroscópicos da matéria; Separação de misturas; Modelos 

atômicos; Estudo do núcleo e eletrosfera; Ligações químicas; Funções 

inorgânicas; Reações inorgânicas; Estequiometria; Gases. 

Física: MRU e MRUV; Dinâmica retilínea; Trabalho, Potência e Energia; 

Calorimetria; Ondas; Lentes; Eletrodinâmica. 

Inglês: Reading Comprehension; Verb Tenses; Causative Form; Adjectives; 

Adverbs; Modals. 
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Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e análise de textos; Fonologia: 

fonemas, encontros consonantais e vocálicos, dígrafos, divisão silábica, 

acentuação gráfica e ortografia (conforme a nova ortografia); Processos de 

formação de palavras; Variação linguística; Figuras de Linguagem; Funções de 

linguagem; Versificação; Sintaxe de Regência (nominal, verbal e crase); Sintaxe 

do período simples. 

Matemática: ANÁLISE E ÁLGEBRA - Noções sobre conjuntos; Pertinência; 

Partes de um conjunto; Operações: união, interseção, diferença, complemento; 

Propriedade das operações; Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e 

irracionais, reais e complexos. Representação geométrica dos reais; Módulo de 

um número real; Propriedades do módulo; Conjuntos lineares: intervalos, 

vizinhança, conjuntos limitados, máximo e mínimo; Lógica: proposição, 

operações lógicas, sentença aberta, quantificadores, conjunção, disjunção, 

condicional, bicondicional, recíproca, contrapositiva; Plano cartesiano; Funções: 

domínio, contradomínio; Imagens de um conjunto por uma função; Funções reais 

de uma variável real: Domínio, contradomínio, gráfico cartesiano; Classificação 

de funções: sobrejetiva, injetiva, bijetiva. Principais funções reais: função 

polinomial, funções racionais, função exponencial, função logarítmica e funções 

trigonométricas; Funções inversas; Composição de funções; Gráficos de funções 

reais; reta tangente e reta normal ao gráfico de uma função, concavidade de uma 

função, máximos e mínimos absolutos e relativos, esboço de gráficos , 

assíntotas, estudo das variações de uma função; Sequências numéricas: 

sequências recorrentes, sequências aritméticas e sequências geométricas; 

Números Complexos; Combinatória e Probabilidade; Polinômios; Equações 

algébricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares e não lineares de 

segunda ordem. GEOMETRIA - Semelhança de triângulos e de polígonos; 

Relações métricas nos triângulos, polígonos e círculos; Posições relativas de 

retas e planos; Áreas de figuras planas; Áreas e volumes de sólidos usuais e 

sólidos de revolução; Triedros e ângulos poliédricos; Poliedros convexos; 

Teorema de Euler; Poliedros regulares; O Princípio de Cavalieri e sua aplicação 

ao cálculo dos volumes de sólidos; Prismas; Pirâmides; Cilindros e cones; 

Troncos; Esfera e suas partes; Secções; Seções cônicas: elipse, hipérbole e 

parábola. TRIGONOMETRIA - Medidas de arcos e de ângulos em graus e 
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radianos; Arcos côngruos; Fórmula de adição, arco duplo e arco metade; 

Transformação de soma em produto; Funções trigonométricas; Funções 

trigonométricas inversas; Relações fundamentais e transformações; identidades 

trigonométricas; Equações e inequações trigonométricas; Resolução entre os 

elementos de um triângulo qualquer. CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA 

ANALÍTICA - Vetores no R² e R³: adição de vetores, multiplicação por escalar, 

produto escalar, produto vetorial; produto misto; Módulo de um vetor; aplicações 

geométricas; desigualdade triangular; Geometria analítica no R² e R³: sistema de 

coordenadas, equação de reta e plano, interseção de reta e plano, posição 

relativa de retas e planos, perpendicularidade e ortogonalidade, média angular e 

distâncias; Cônicas; Equações geral e reduzidas das curvas cônicas; Quádricas. 

ESTATÍSTICA - População e amostra. Interpretação de dados em tabelas e 

gráficos. Medidas de tendência central (média, mediana e moda) e de dispersão 

(desvio-médio, desvio-padrão e variância). 

Física: MRU e MRUV; Dinâmica retilínea; Dinâmica curvilínea; estática; 

Trabalho, Potência e Energia; Impulso e quantidade de movimento; MHS; 

Lentes; Indução eletromagnética. 

Inglês: Reading Comprehension; Verb Tenses; Prepositions; Nouns; 

Gerund/Infinitive; Prepositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª EsPCEx + CL 
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Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e análise de textos; Fonologia: 

fonemas, encontros consonantais e vocálicos, dígrafos, divisão silábica, 

acentuação gráfica e ortografia (conforme a nova ortografia); Sintaxe do período 

simples; Sintaxe do período composto; Concordância verbal e nominal; Sintaxe 

de regência (verbal, nominal e crase); Sintaxe de colocação pronominal; 

Semântica (Sinonímia e antonímia, hiponímia e hiperonímia, polissemia, 

ambiguidade). 

Matemática: ANÁLISE E ÁLGEBRA - Noções sobre conjuntos; Pertinência; 

Partes de um conjunto; Operações: união, interseção, diferença, complemento; 

Propriedade das operações; Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e 

irracionais, reais e complexos. Representação geométrica dos reais; Módulo de 

um número real; Propriedades do módulo; Conjuntos lineares: intervalos, 

vizinhança, conjuntos limitados, máximo e mínimo; Lógica: proposição, 

operações lógicas, sentença aberta, quantificadores, conjunção, disjunção, 

condicional, bicondicional, recíproca, contrapositiva; Plano cartesiano; Funções: 

domínio, contradomínio; Imagens de um conjunto por uma função; Funções reais 

de uma variável real: Domínio, contradomínio, gráfico cartesiano; Classificação 

de funções: sobrejetiva, injetiva, bijetiva. Principais funções reais: função 

polinomial, funções racionais, função exponencial, função logarítmica e funções 

trigonométricas; Funções inversas; Composição de funções; Gráficos de funções 

reais; reta tangente e reta normal ao gráfico de uma função, concavidade de uma 

função, máximos e mínimos absolutos e relativos, esboço de gráficos , 

assíntotas, estudo das variações de uma função; Sequências numéricas: 

sequências recorrentes, sequências aritméticas e sequências geométricas; 

Números Complexos; Combinatória e Probabilidade; Polinômios; Equações 

algébricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares e não lineares de 

segunda ordem. GEOMETRIA - Semelhança de triângulos e de polígonos; 

Relações métricas nos triângulos, polígonos e círculos; Posições relativas de 

retas e planos; Áreas de figuras planas; Áreas e volumes de sólidos usuais e 

sólidos de revolução; Triedros e ângulos poliédricos; Poliedros convexos; 

Teorema de Euler; Poliedros regulares; O Princípio de Cavalieri e sua aplicação 

ao cálculo dos volumes de sólidos; Prismas; Pirâmides; Cilindros e cones; 

Troncos; Esfera e suas partes; Secções; Seções cônicas: elipse, hipérbole e 
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parábola. TRIGONOMETRIA - Medidas de arcos e de ângulos em graus e 

radianos; Arcos côngruos; Fórmula de adição, arco duplo e arco metade; 

Transformação de soma em produto; Funções trigonométricas; Funções 

trigonométricas inversas; Relações fundamentais e transformações; identidades 

trigonométricas; Equações e inequações trigonométricas; Resolução entre os 

elementos de um triângulo qualquer. CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA 

ANALÍTICA - Vetores no R² e R³: adição de vetores, multiplicação por escalar, 

produto escalar, produto vetorial; produto misto; Módulo de um vetor; aplicações 

geométricas; desigualdade triangular; Geometria analítica no R² e R³: sistema de 

coordenadas, equação de reta e plano, interseção de reta e plano, posição 

relativa de retas e planos, perpendicularidade e ortogonalidade, média angular e 

distâncias; Cônicas; Equações geral e reduzidas das curvas cônicas; Quádricas. 

ESTATÍSTICA - População e amostra. Interpretação de dados em tabelas e 

gráficos. Medidas de tendência central (média, mediana e moda) e de dispersão 

(desvio-médio, desvio-padrão e variância). 

Química: Funções inorgânicas; Geometria molecular; Reações inorgânicas; 

Radioatividade; Ligações químicas; Estequiometria; Gases; Cinética radioativa; 

Cinética química; Termoquímica.  

Física: Estática; Hidrostática; Impulso e quantidade de movimento; Trabalho, 

Potência e Energia; MHS; lentes; campo elétrico; associação de resistores; 

campo magnético 

Inglês: Reading Comprehension; Verb Tenses; Connectors; Passive Voice; 

Prepositions; Modals. 

Geografia: Relações comerciais do Brasil; Globalização; População; Continente 

americano; Europa; Brexit; Estados Unidos; Cartografia; Hidrografia.  

História: Feudalismo e Formação do mundo Moderno; Expansão Marítima e 

Grandes Navegações (Caso Ibérico e Inglês); Iluminismo; EUA (Independência 

e sec. XIX); Doutrinas sociais do sec. XIX; Imperialismo; Entre Guerras (1918-

1940); Segunda Guerra; Colonização Portuguesa; Holandeses no Brasil; 

Revoltas Nativistas e Separatistas; Segundo Reinado; A questão escravocrata 

no Brasil; República das Espadas; República Oligárquica; Era Vargas; Nova República. 
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3ª IME-ITA + CL 

Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e análise de textos; Semântica 

(Sinonímia e antonímia, hiponímia e hiperonímia, polissemia, ambiguidade); 

Valor semântico de conjunções e preposições; Classes gramaticais e seus usos; 

Pontuação; Figuras de Linguagem; Referenciação. 

Matemática: ANÁLISE E ÁLGEBRA - Noções sobre conjuntos; Pertinência; 

Partes de um conjunto; Operações: união, interseção, diferença, complemento; 

Propriedade das operações; Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e 

irracionais, reais e complexos. Representação geométrica dos reais; Módulo de 

um número real; Propriedades do módulo; Conjuntos lineares: intervalos, 

vizinhança, conjuntos limitados, máximo e mínimo; Lógica: proposição, 

operações lógicas, sentença aberta, quantificadores, conjunção, disjunção, 

condicional, bicondicional, recíproca, contrapositiva; Plano cartesiano; Funções: 

domínio, contradomínio; Imagens de um conjunto por uma função; Funções reais 

de uma variável real: Domínio, contradomínio, gráfico cartesiano; Classificação 

de funções: sobrejetiva, injetiva, bijetiva. Principais funções reais: função 

polinomial, funções racionais, função exponencial, função logarítmica e funções 

trigonométricas; Funções inversas; Composição de funções; Gráficos de funções 

reais; reta tangente e reta normal ao gráfico de uma função, concavidade de uma 

função, máximos e mínimos absolutos e relativos, esboço de gráficos , 

assíntotas, estudo das variações de uma função; Sequências numéricas: 

sequências recorrentes, sequências aritméticas e sequências geométricas; 

Números Complexos; Combinatória e Probabilidade; Polinômios; Equações 

algébricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares e não lineares de 

segunda ordem. GEOMETRIA - Semelhança de triângulos e de polígonos; 

Relações métricas nos triângulos, polígonos e círculos; Posições relativas de 

retas e planos; Áreas de figuras planas; Áreas e volumes de sólidos usuais e 

sólidos de revolução; Triedros e ângulos poliédricos; Poliedros convexos; 

Teorema de Euler; Poliedros regulares; O Princípio de Cavalieri e sua aplicação 

ao cálculo dos volumes de sólidos; Prismas; Pirâmides; Cilindros e cones; 

Troncos; Esfera e suas partes; Secções; Seções cônicas: elipse, hipérbole e 

parábola. TRIGONOMETRIA - Medidas de arcos e de ângulos em graus e 

radianos; Arcos côngruos; Fórmula de adição, arco duplo e arco metade; 
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Transformação de soma em produto; Funções trigonométricas; Funções 

trigonométricas inversas; Relações fundamentais e transformações; identidades 

trigonométricas; Equações e inequações trigonométricas; Resolução entre os 

elementos de um triângulo qualquer. CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA 

ANALÍTICA - Vetores no R² e R³: adição de vetores, multiplicação por escalar, 

produto escalar, produto vetorial; produto misto; Módulo de um vetor; aplicações 

geométricas; desigualdade triangular; Geometria analítica no R² e R³: sistema de 

coordenadas, equação de reta e plano, interseção de reta e plano, posição 

relativa de retas e planos, perpendicularidade e ortogonalidade, média angular e 

distâncias; Cônicas; Equações geral e reduzidas das curvas cônicas; Quádricas. 

ESTATÍSTICA - População e amostra. Interpretação de dados em tabelas e 

gráficos. Medidas de tendência central (média, mediana e moda) e de dispersão 

(desvio-médio, desvio-padrão e variância). 

Química: Modelos atômicos; Ligações químicas; Funções inorgânicas; Reações 

inorgânicas; Estequiometria; Funções orgânicas; Isomeria; Propriedades físicas 

e químicas de compostos orgânicos; Acidez e basicidade de compostos 

orgânicos; Gases; Termoquímica; Cinética química; Soluções. 

Física: Estática; Hidrostática; Impulso e quantidade de movimento; Trabalho, 

Potência e Energia; Ondulatória; Máquinas térmicas; Refração; Associação de 

resistores; Força magnética. 

Inglês: Reading Comprehension; Verb Tenses; Reported Speech; If clauses; 

Phrasal Verbs; Connectors.  
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3ª MEDICINA + CL 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação (inferência); Pontuação; Uso de 

recursos expressivos (polissemia, ironia, ambiguidade); Figuras de linguagem; 

Vícios de linguagem; Análise de textos pelos níveis gramaticais (morfologia, 

sintaxe, semântica, fonologia e pragmática). 

Matemática: ARITMÉTICA - Sistema decimal: representações; operações ; 

Números naturais: divisibilidade; MMC; MDC ; Números reais: operações; 

representações; razões; proporções; regra de três; porcentagem ; Conjuntos: 

relações de pertinência e inclusão; união; interseção; diferença; complementar ; 

Representação de dados: média aritmética, geométrica e harmônica; moda; 

mediana; variância e desvio padrão; tabulações; histogramas e gráficos de 

setores. ÁLGEBRA - Expressões algébricas: operações; identidades; equações; 

inequações; Funções: afim; quadrática; exponencial e logarítmica; 

trigonométricas; representações gráficas; características e operações; 

Sucessões: aritméticas; geométricas; por recorrências; juros simples e 

compostos; Problemas de contagem: princípios de contagem; análise 

combinatória simples e com repetição; binômio de Newton ; Matrizes: 

representações; operações; determinantes até 3a ordem; Sistemas de 

equações: lineares e não lineares. GEOMETRIA - Figuras no plano: 

congruências; simetrias e homotetias; polígonos, circunferências e círculos; 

relações métricas; relações trigonométricas; distâncias, ângulos, áreas, 

perímetros; Figuras tridimensionais: congruências; simetrias e homotetias; 

características dos poliedros; poliedros regulares; áreas e volumes de prismas, 

pirâmides, cilindros, cones e esferas; Geometria de posição: paralelismo, 

perpendicularismo e projeções. ESTATÍSTICA - Representações: tabulações; 

pictográficos; gráficos de setores; histogramas; gráficos cartesianos ; Análise de 

dados: média aritmética, geométrica e harmônica; moda; mediana; variância e 

desvio padrão; cálculo de probabilidades; distribuição binomial de 

probabilidades. 
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Química: Modelos atômicos; Ligações químicas; Funções inorgânicas; Reações 

inorgânicas; Funções orgânicas; Isomeria; Propriedades físicas e químicas de 

compostos orgânicos; Acidez e basicidade de compostos orgânicos; 

Estequiometria; Cinética química; Soluções; Termoquímica. 

Biologia: Biologia celular: (Estrutura e fisiologia das células procariontes e 

eucariontes; Componentes citoplasmáticos; Estrutura e função das seguintes 

moléculas orgânicas: carboidratos e ácidos nucleicos) Hereditariedade: 

(Princípios da Genética clássica; Genética Mendeliana; Padrões de herança 

gênica: Linkage; Herança ligada ao sexo; Herança parcialmente ligada ao sexo. 

Evolução biológica: (Evidências que corroboram a evolução; Principais teorias 

evolucionistas; Neodarwinismo ou Teoria Sintética da Evolução). Anatomia e 

fisiologia humana: (Mecanismos que envolvem o processo de digestão dos 

alimentos, o transporte de gases respiratórios, bem como as trocas gasosas e a 

excreção de resíduos nitrogenados). Reprodução humana: (Sistemas sexuais 

feminino e masculino; Formação dos gametas; Regulação endócrina; Infecções 

sexualmente transmissíveis). Ecologia: (Conceitos básicos em Ecologia; 

Dinâmica populacional; Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas).  

 

 

  


