
Programa para Processo Admissional 2022

1ª série do Ensino Médio

1.   Linguagens

● Estudos de texto - sequências discursivas e gêneros textuais no sistema de comunicação e
informação;

● Estudo de texto literário – relações entre produção literária e processo social, concepções
artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos;

● Estudo dos aspectos linguísticos (pertencentes aos níveis fonológico, mórfico, sintático e
semântico) em diferentes textos - recursos expressivos da língua. Procedimentos de
construção e recepção de textos; norma padrão e variação linguística;

● Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e aspectos linguísticos - argumentação (tipo,
gênero e usos em Língua Portuguesa); Estudo da tipologia narrativa e de seu uso produtivo
em diferentes gêneros.

● Estudo das línguas estrangeiras modernas – conhecer e usar o Inglês ou o Espanhol como
instrumentos de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.

● Estudo da produção e recepção de textos e obras artísticas, sua interpretação e
representação de mundo para o fortalecimento dos processos de formação de identidade e
cidadania;

● Estudo das práticas corporais e esportivas como integradoras sociais e formadoras de
identidade.

2.   Matemática

Números
Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta
Números irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica;
Potências com expoentes negativos e fracionários;
Números reais: notação científica e problemas;
Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos.

Álgebra
Funções: representações numérica, algébrica e gráfica;
Razão entre grandezas de espécies diferentes;
Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais;
Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis;
Resolução de equações polinomiais do 2º grau.

Geometria
Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma
transversal;
Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo;



Semelhança de triângulos;
Relações métricas no triângulo retângulo;
Teorema de Pitágoras;
Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações
experimentais;
Polígonos regulares;
Distância entre pontos no plano cartesiano.

Grandezas e medidas
Unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas;
Volume de prismas e cilindros.

Probabilidade e estatística
Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de leitura ou de
interpretação;
Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos.

3.   Ciências da Natureza - Física

● Trabalho e energia

4 .  Ciências da Natureza - Química

● Organização de elementos na tabela periódica;
● Modelos aômicos

5.   Ciências da Natureza - Biologia

● Origem e evolução da vida – a biologia como ciência: história, métodos, técnicas de
experimentação. Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos. Teorias
da evolução. Explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies. A teoria evolutiva
de Charles Darwin. Teoria sintética da evolução. Seleção artificial e seu impacto sobre
ambientes naturais e sobre populações humanas;

6.   Ciências Humanas

● Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade



● Patrimônio e diversidade cultural no Brasil;
● A conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América

colonial; a escravidão e formas de resistência indígena e africana da América;
● História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na

formação da sociedade brasileira;
● História dos povos indígenas e a formação sociocultural brasileira;
● Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e

social.

● Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado
● Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da

Idade Moderna; democracias direta, indireta e representativa;
● Revoluções sociais e políticas na Europa Moderna;
● Formação territorial brasileira; as regiões brasileiras; políticas e reordenamento

territorial;
● As lutas pela conquista da independência política das colônias na América;

Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação;
O desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus
críticos nos séculos XIX e XX;

● Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos
XIX e XX;

● A atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século
XX: Revolução Bolchevique, Revolução Chinesa e Revolução Cubana;

● Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da
Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria;

● Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazifascismo, franquismo,
salazarismo e stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no
Brasil e ditaduras na América;
Conflitos político culturais pós Guerra Fria, reorganização política internacional e
os organismos multilaterais nos séculos XX e XXI;

● A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, políticos
e sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas afirmativas;

● Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial.

● Características e transformações das estruturas produtivas
● Diferentes formas de organização da produção: escravismo antigo, feudalismo,

capitalismo, socialismo e suas diferentes experiências;
● Economia agroexportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração no

período colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazônia;
● Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações

no processo de produção. Formação do espaço urbano industrial.
transformações na estrutura produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as
novas técnicas de produção e seus impactos;



● A industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e
trabalhistas;
A globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e suas
consequências econômicas, políticas e sociais;

● Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e
estruturas agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, aos
assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relação campo/cidade.

● Os domínios naturais e relação do ser humano com o ambiente
● Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades

ao longo do tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil.
Recursos minerais e energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos;
bacias hidrográficas e seus aproveitamentos;

● As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de calor,
efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem
ambiental internacional; políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos
recursos naturais, unidades de conservação, corredores ecológicos,
zoneamentos ecológicos e econômico;

● Origem e evolução do conceito de sustentabilidade;
● Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes internos e

externos modeladores do relevo;
● Situação geral da atmosfera e classificação climática. As características

climáticas do território brasileiro;
● Os grandes domínios da vegetação no Brasil e no mundo.

● Representação espacial
● Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e políticos.

7.   Língua Inglesa

● Talking about yourself and classmates;
● Talking about music tastes and festivals;
● Talking about feelings, abilities, likes and dislikes;
● Giving opinions;
● Talking about excuses;
● Talking about money;
● Talking about things you want to change about the present;
● Talking about charities, giving opinions and disagreeing;
● Talking about change;
● Talking about a job;
● Talking about health problems;
● Speculating about the past;



● Talking about resolutions and exercising;
● Telling and reacting to jokes;
● Talking about funny things that happened;
● Saying approximate numbers, talking about regrets and shopping;
● Talking about computers and safe surfing, discussing advantages and disadvantages;
● Telling a story;
● Talking about complaints;
● Talking about an advert;
● Creating a myth;
● Talking about dangers the planet faces;
● Talking about the future;
● Talking about people in photos;
● Talking about the environment;
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