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1.APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da Diretoria de Ensino 

Fundamental / Diretoria de Desenvolvimento Curricular, apresenta o Projeto 

#ProximosPassos 2022, voltado aos estudantes do 9° ano, visando à continuidade dos 

estudos dos mesmos. 

O Projeto propõe aos estudantes do 9º ano a revisão dos conhecimentos adquiridos 

no EnsinoFundamental, a partir do currículo disposto em editais como o do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a fim de prepará-lospara o processo 

seletivo admissional nos cursos técnicosintegrados de nível médio a serem oferecidos por 

essa Instituição e pelas escolas profissionalizantes.   

O curso gratuito será destinado aos estudantes da rede municipal de Caucaia que 

tenham interesse em cursar a Educação Profissional TécnicaIntegrada de Nível Médio do 

IFCE – Campus Caucaia, bem como os cursosprofissionalizantes ofertados pela rede 

estadual de ensino, que nesta edição, consistirá na ofertadas seguintes áreas de 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira); Ciências Humanas e suas tecnologias (Geografia e História); Ciências da 

Natureza e suas tecnologias (Biologia, Física, Matemática e Química) e Projeto de Vida. O 

curso terá duração de seis meses(maio a dezembro), oferecendo aos estudantes 

oportunidades de preparaçãopara atingir aprovação tanto no IFCE quanto em outras 

seleções e concursos. 

Para o ano de 2022, com o retorno das atividades escolares presenciais, o 

Projetoacontecerá de forma híbrida, com aulas online e aulões presenciais, contemplando 

as aulas em plataformas digitais, nosformatos síncronos e assíncronos, tendo orientações 

e acompanhamento para oCoordenador e os professores pela Secretaria Municipal de 

Educação(SME), através da Diretoria de Desenvolvimento Curricular (DDC) e da Diretoria 

de Formação Continuada.  

O curso é uma oportunidade para os estudantes do município de Caucaia 

aprenderem mais, fortalecendo a autoestima e a autoconfiança, sendo exemplos e 

inspirações para outros jovens que desejam trilhar o mesmo caminho.  

O Projeto #ProximosPassos ofertou, em 2021, mais de mil vagas para os 

estudantes das escolas municipais de Caucaia e mesmo em situação atípica, com aulas 

totalmente online, alcançou um excelente resultado, pois, em seu primeiro ano de 

execução, das 55 aprovações obtidas pelos estudantes do município de Caucaia, 45 vagas 

foram preenchidas por estudantes participantes do Projeto. 



 

 

Neste Projeto, apresentamos os objetivos geral e específico,bem como  a 

justificativa. Logo após,apresentamos a metodologia para implementação do curso, o 

cronograma, o acompanhamento e finalizamos comalgumas considerações. 

 

 

2.OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 

 

● Fortalecer a política de ampliação da jornada escolar, contribuindo paraelevar os 

índices de aprendizagem dos estudantes do 9º ano do EnsinoFundamental, 

proporcionando maiores oportunidades aos adolescentesque irão ingressar nas 

escolas de Ensino Médio ou Profissionalizante. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

● Garantir a execução do #PróximosPassos em todos os aspectos legais no que tange 

à seleção dos estudantes do 9º ano, oriundos exclusivamente das escolas públicas 

do município de Caucaia;  

● Prover a contratação de recursos humanos e a aquisição de materiais de 

expedientes para o pleno desenvolvimento do Projeto;  

● Incluir o educando no desenvolvimento científico e tecnológico, oportunizando como 

ferramenta a sua inclusão social e profissional;  

● Ministrar aulas de acordo com os conteúdos programáticos do exame e seleção do 

curso Técnico Integrado ofertado pelo Instituto Federal do Ceará — IFCE (Caucaia, 

Fortaleza e Pecém); 

● Dar suporte aos estudantes do 9º ano nas diferentes etapas de ingressoao IFCE: 

campanha de emissão dos documentos, aulões de preparação eacompanhamento 

dos estudantes nas inscrições, no dia da prova e noprocesso de matrícula na 

instituição federal. 

 

 

 

 

 



 

 

3.JUSTIFICATIVA 

 

O cenário da educação brasileira sempre apresentou fragilidades no que concerne 

à qualidade da oferta de ensino e de aprendizagem. Além dos fatores socioeconômicos, 

muitas escolas públicas enfrentam dificuldades de infraestrutura, de recursos, de 

qualificação docente e de inovação no ensino.  

Com o retorno das atividades presenciais, após dois anos de pandemia causados 

pela Covid-19, se faz urgente sanar o abismo existente no aprendizado dos estudantes, 

tentando, dessa forma, diminuir a disparidade entre os estudantes de escolas públicas e 

privadas. 

O #PróximosPassos, então, revela a sua importância para o município de Caucaia, 

pois, em sua proposta, o principal objetivo é a melhoria do ensino para os estudantes das 

escolas públicas da rede de ensino, gerando oportunidade de ingresso nos cursos técnicos 

de melhor qualidade do Estado.  

O Projeto contempla os estudantes de baixa renda com matrícula ativa na rede 

pública de ensino do município que possuem acesso à internet e interesse em ingressar no 

ensino técnico. O projeto também destaca a relevância da ampliação de jornada a esses 

estudantes, o que garante consequentemente a ampliação de recursos financeiros ao 

município. 

 

 

4.METODOLOGIA 

 

4.1 Modalidade 

 

 Para o ano de 2022, o curso será ofertado de forma híbrida, ou seja, teremos aulas 

online e encontros presenciais. O ensino híbrido combina a aprendizagem remota e 

presencial, permitindo que os estudantes vivenciem o processo de aprendizagem de 

maneira complementar. Para os momentos das aulas online, serão usadas as ferramentas 

digitais de interação síncrona (Google Meet) e assíncrona (Google Sala de Aula, Google 

Forms e WhatsApp), em que os estudantes poderão participar com o auxílio dos tablets 

entregues em 2021 e a implementação da  Lei n° 3.222, que cede internet móvel aos 

estudantes da rede pública municipal de ensino. Nos momentos presenciais, seguiremos 

todas as orientaçõesda Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Educação e dos 

decretos estaduais e municipais relativos aos protocolos de segurança sanitária. 



 

 

4.2 Estrutura Curricular 

  

 Serão ofertados os Componentes Curriculares de Língua Portuguesa e Redação, 

Matemática, História, Geografia, Biologia, Química e Física, seguindo o Edital n° 21, de 

2019, de seleção do próprio IFCE. Além do Componente Curricular “Projeto de Vida'', que 

busca promover a formação integral do estudante por meio de um trabalho voltado para a 

construção de um projeto pessoal de vida considerando aspectos físicos, cognitivos e 

emocionais que lhe encaminhe para o mercado de trabalho e que desenvolva atitudes e 

valores pertinentes à vida em sociedade.  

 Cada turma terá semanalmente a seguinte carga horária1:  

 

Componente  
Curricular 

Carga  
horária 

Língua Portuguesa  4h/a 

Matemática  4h/a 

História 2h/a 

Geografia 2h/a 

Biologia 2h/a 

Química 2h/a 

Física 2h/a 

Projeto de Vida  1h/a 

 

 

 Ressalta-se que o processo seletivo do IFCE esperado para o ano de 2022 será 

baseado no último edital de 2019, realizado presencialmente. Já nas escolas 

                                                
1 Os professores de Língua Portuguesa complementarão a carga horária com o componente Projeto 
de Vida; os professores de Matemática com Física; e os professores de Ciências ministrarão os 
componentes de Biologia e Química.   



 

 

profissionalizantes, continuará sendo realizada a seleção baseada no histórico escolar do 

candidato. Logo, a matriz curricular a ser adotada pelo curso levará em consideração o 

conteúdo programático do ensino técnico integrado disposto no Edital n° 21/2019 e dos 

documentos norteadores das competências e das habilidades desenvolvidas pelas práticas 

de ensino. 

 Os estudantes selecionados para o curso terão aulas de segunda a sexta-feira. As 

atividades serão desenvolvidas no contraturno e terão duração de quatro horas a cada dia 

de aula.  

4.3 Vagas 

 

Serão ofertadas 600 (seiscentas) vagas no projeto, sendo distribuídas em 08 (oito) 

turmas: 04 (quatro) pela manhã e 04 (quatro) à tarde, durante os meses de maio a 

dezembro de 2021. A seleção dos estudantes seguirá os critérios disponibilizados em edital 

próprio para ingresso do curso anexo a este Projeto.  

 

4.4 Seleção dos discentes 

 

 O processo seletivo de discentes dar-se-á por meio de análise de notas do histórico 

escolar do ano anterior (8º ano cursado em 2021), terá caráter classificatório e seguirá o 

Edital simplificado de seleção de estudantes. Em suma, a seleção seguirá as seguintes 

etapas: 

 

a. Divulgação do Edital;  

b. Inscrições de candidatos no site da SME, por meio de formulário Google; 

c. Divulgação da lista das inscrições deferidas;  

d. Recurso contra o indeferimento de inscrição;  

e. Resultado do recurso contra o indeferimento de inscrição;  

f. Divulgação da classificação preliminar;  

g. Envio de documentação de matrícula;  

h. Divulgação dos candidatos matriculados nas suas respectivas turmas. 

 

4.5. Seleção dos docentes 

 

Para composição do quadro de docentes do projeto, será realizado edital que 

considerará os candidatos aprovados na Seleção Pública Simplificada Nº01/2021 - 

Professores, conforme critérios do perfil esperado do professorapresentados no Anexo 



 

 

Adeste Projeto. Os professores temporários, por seu turno, reger-se-ão pelo sistema de 

contratação padrão do município previstos no Edital de seleção e nos regimentos, bem 

como serão orientados e supervisionados pela Diretoria de Ensino Fundamental da SME, 

especificamente pela Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico e Supervisão dos Anos 

Finais.  

4.5.1 Do quadro de docentes 

 

Para a realização do Projeto em 2022, contemplando o número total de estudantes e 

dos Componentes Curriculares a serem ministrados, devemos ter o seguinte quantitativo de 

docentes: 

 

Componente  
Curricular 

Número de  
professores 

Carga horária  
mensal 

Língua Portuguesa  01 150h 

Projeto de Vida + LP 01 150h 

Matemática 01 180h 

Física + MAT 01 180h 

História 01 120h 

Geografia 01 120h 

Ciências (Biologia) 01 120h 

Ciências (Química) 01 120h 

 

 



 

 

 

5.CRONOGRAMA 

 

A implantação do #PróximosPassos 2022 dar-se-á conforme o seguinte 

Cronograma: 

 

Mês  Data  Atividade a ser realizada 

Abril 29/04/2022 
 
 
 
 

Lançamento do Edital 
para seleção dos 
estudantes. 

29/04 a 06/05/2022 Seleção dos estudantes. 

29/04 a 06/05/2022 Seleção dos professores 
para composição do 
quadro docente. 

Maio 09/05/2022 Divulgação da lista das 

inscrições deferidas. 

09/05/202 Resultado seleção 
professores. 

10/05/2022 Recurso inscrição 
estudantes. 

11/05/2022 Resultado seleção dos 
estudantes. 

11, 12 e 13/05/2022 Jornada pedagógica dos 
docentes. 

 

13/05/2022 Divulgação da 

classificação final. 

16/05/2022 Divulgação dos 

candidatos nas suas 

respectivas turmas. 

16/05/2022 Aula inaugural no canal 
da SME no Youtube. 

 



 

 

16 a 30/05/2022 Matrícula dos estudantes 
selecionados. 

 

17 a 30/05/2022 Aulas online. 

Junho 01 a 30/06/2022 Aulas online. 

Agosto 01 a 31/08/2022 Aulas online. 

Setembro 01 a 30/09/2022 Aulas online. 

Outubro 03 a 31/10/2022 Aulas online. 

Novembro 01 a 30/11/2022 Aulas online. 

Dezembro 01 e 02/12/2022 Aulas online. 

05 a 09/12/2022 Aulões presenciais de 
revisão. 

09/12/2022 Término do curso. 
 

 Divulgação das inscrições 
IFCE e escolas 
profissionalizantes. 

 Apoio às inscrições dos 
estudantes. 

 

 

 

6.ACOMPANHAMENTO 

 

O acompanhamento do Projeto será realizado pela Diretoria de Desenvolvimento 

Pedagógico da SME, especificamente pela Supervisão do Ensino Fundamental - Anos 

Finais. A via de comunicação dar-se-á através do professor, que encaminhará as 

informações das turmas quinzenalmente para o Coordenador do Projeto, que, por sua vez, 

repassará as principais informações mensalmente ao responsável pelo Projeto na Diretoria. 

Serão disponibilizados, durante a Semana Pedagógica, instrumentais, orientações de aulas, 

de registros e de como esse acompanhamento será realizado.  

 

 



 

 

6.1 Aulas online 

 

As aulas online serão acompanhadas pelo Coordenador do Projeto, que orientará os 

discentes na elaboração das aulas, atividades, simulados e no armazenamento dos planos 

diários, frequência, atividades, simulados e documentos relacionados ao Projeto. 

 

6.2 Aulões presenciais 

 

Os aulões presenciais serão organizados ao final do Projeto, com o objetivo de 

revisar os conteúdos ministrados durante o curso e motivar os participantes. As aulas serão 

de preparação física e mental, com resolução de exercícios e atividades motivacionais, 

trazendo equilíbrio emocional necessário ao momento. 

 

 

7.AVALIAÇÃO 

 

Os estudantes do curso #PróximosPassos serão avaliados mensalmente através de 

simulados. Em uma sexta de cada mês, os simulados serão divulgados através da 

plataforma Google Forms e estarão disponíveis no horário da aula. Todo o processo será 

orientado tanto aos professores quanto aos estudantes com antecedência, para evitar 

quaisquer prejuízos. Todos os resultados deverão ser compilados em tabela e enviados ao 

Coordenador do Projeto, que compilará as informações e repassará à Coordenação de 

Desenvolvimento Pedagógico.  

 

 

8.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Prestar atendimento educacional de excelência, fortalecer a política de ampliação da 

jornada escolar, contribuir para elevar os índices de aprendizagem dos estudantes do 9º 

ano do Ensino Fundamental, proporcionar maiores oportunidades aos adolescentes que 

têm interesse em ingressar no IFCE — Campus Caucaia e nas Escolas Profissionalizantes 

são os motivos da existência do #PróximosPassos.  

Durante o primeiro ano do Projeto a qualidade do ensino ofertada resultou no alto 

índice de aprovação nos diversos processos seletivos das instituições de ensino de nível 

técnico federal e estadual. Mesmo em modo remoto, o resultado das aprovações 

ultrapassou o esperado, como mostra o Quadro 01 (anexo).  



 

 

Por trazer ainda mais qualidade e seriedade ao Ensino Público, tendo conceitos de 

ética e cidadania incorporados ao ensino, inspirando segurança, credibilidade e orgulho aos 

participantes desse Projeto, a proposta é valiosa pois fortalece o currículo escolar e 

possibilita ampliação de jornada.  

Por todas as questões supracitadas, e pela urgência do cenário atual da Educação 

em manter nossos estudantes focados nos estudos, a Prefeitura Municipal, juntamente com 

a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Diretoria de Ensino Fundamental e 

Diretoria de Desenvolvimento Curricular, têm a consciência da importância da permanência 

e expansão do Projeto #PróximosPassos, no ano de 2022, para o município de Caucaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Anexo A - Perfil dos professores a atuarem no Projeto 

 

 

1. Ter disponibilidade, boa capacidade de compreensão e ética 

profissional.  

2. Ser comunicativo;  

3. Saber trabalhar de forma individual e em equipe;  

4. Ter capacidade de realizar gestão de grupos de adolescentes;  

5. Ter atitude de pesquisador, capacidade investigativa, fluência verbal, ser 
um bom produtor de texto escrito para produção de materiais didáticos;  

6. Atuar como profissional reflexivo (capacidade de refletir sobre a prática 
docente em geral e sobre suas próprias ações);  

7. Ter conhecimento do Componente Curricular e de metodologias ativas 
aplicadas ao Componente Curricular;  

8. Possuir um bom repertório de saberes de didática: ser capaz de elaborar 
planos, metodologias de ensino, modelos de avaliação (diversificados);  

9. Ser criativo no que tange à elaboração de materiais didáticos;  

10. Ter experiência no Projeto #ProximosPassos e na preparação de 
estudantes para processos seletivos;  

11. Ter conhecimento na criação de itens para elaboração de avaliações.  

12. Ter domínio sobre as ferramentas digitais de interação síncrona e 
assíncrona: Google Meet, Zoom, Google Sala de Aula, Google Drive, entre 
outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 01 - Estudantes #ProximosPassos aprovados no IFCE/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Conteúdo Programático Ensino Técnico Integrado 

 

BIOLOGIA 

I. VIDA E AMBIENTE: 1. Método científico; 2. Origem da vida: surgimento do planeta Terra, 

biogênese e abiogênese, teorias sobre a origem da vida; 3. Características dos seres vivos 

e tipos de reprodução; 4. Níveis de organização em Biologia; 5. Constituintes da matéria 

viva: água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucléicos; 6. 

Estrutura celular: células “procarióticas” e eucarióticas; 7. Membrana plasmática e outros 

envoltórios; 8. Citoplasma: composição, organização, organelas celulares; 9. Núcleo celular: 

envoltório nuclear, cromatina, nucléolos, cromossomos, ciclo celular; 10. Divisão celular: 

mitose; 11. Fundamentos de metabolismo energético; 12. Critérios de classificação dos 

seres vivos; 13. Divisão dos seres vivos em reinos; 14. Vírus; 15. Bactérias, “algas”, 

“protozoários” e fungos: características gerais, classificação; 16. Plantas: características 

morfológicas, órgãos vegetativos e reprodutores de angiospermas; 17. Animais: 

características gerais, tecidos animais, características morfológicas e fisiológicas dos taxa 

dos platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e vertebrados; 18. 

Teorias da evolução, seleção natural e adaptação; 19. Biosfera: conceitos básicos, cadeias 

alimentares, teias alimentares, níveis tróficos; 20. Ecossistemas do biociclo terrestre: 

características, fluxo de energia, ciclo da matéria, ciclos biogeoquímicos (água e carbono); 

21. Relações ecológicas. 22. Noções de Biotecnologia (clonagem, transgenia e testes 

genéticos).  

II.SER HUMANO E SAÚDE: 1. Noções de higiene: higiene individual e higiene coletiva, 

importância do saneamento básico; 2. Imunologia humana: relação antígeno-anticorpo, 

vacinas e soros; 3. Etiologia, tratamento e prevenção de doenças de origem carencial ou 

causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos; 4. Reprodução humana, 

métodos contraceptivos, diagnóstico e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 

5. Fisiologia humana: sistemas digestório, respiratório, circulatório, excretor, sensorial, 

nervoso, endócrino, locomotor.  

III. TECNOLOGIA E SOCIEDADE: 1. Relação entre desenvolvimento e meio ambiente: 

poluição, desmatamento, impactos ambientais – causas, consequências, propostas de 

proteção e recuperação ambiental. 2. Aspectos éticos dos processos biotecnológicos.  

 

FÍSICA 

I. CINEMÁTICA: Características do Movimento retilíneo e uniforme (MRU), funções 

horárias, aplicações; Características do Movimento retilíneo e uniformemente variado 

(MRUV), funções horárias, aplicações.  

II. LEIS DE NEWTON: 1ª Lei (estática); 2ª Lei (Dinâmica).  

III. TRABALHO E POTÊNCIA: Trabalho de uma força constante atuando na direção do 

movimento.  

IV. CALOR: Escalas Termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin.  

 

GEOGRAFIA 

I. O ESPAÇO GEOGRÁFICO: Correntes do Pensamento Geográfico, Princípios Básicos de 

Geografia; Categorias de Análise Geográfica: Espaço, Lugar, Tempo, Paisagem, Território, 

Redes, Região;  



 

 

II. CARTOGRAFIA: Orientação e localização no espaço geográfico; Elementos básicos da 

cartografia escalas gráficas e numéricas; Tipos de projeções; Cartografia Temática;  

III. NATUREZA E SOCIEDADE: A Terra: aspectos físicos gerais; Noções básicas sobre 

origem, formação das rochas, do relevo e dos solos. O relevo continental: agentes internos 

e agentes externos; Clima e vegetação natural; Classificação das formas de relevo de 

acordo com a sua origem; Solos; Extrativismo e agropecuária; Industrialização; 

Urbanização.  

IV. BRASIL: A formação territorial brasileira; A população brasileira; Espaço agrário 

brasileiro; Espaço urbanoindustrial brasileiro; Região Norte; Região Nordeste; Região Sul; 

Região Sudeste; Região Centro-Oeste.  

V. ESPAÇO MUNDIAL: Fases do Capitalismo; Diversidade e regionalização; Oceanos; 

Mundo Global: origens e desafios; América: natureza e herança colonial, economias de 

base mineral, economias de base agropecuária, projetos de integração.  

VI. MUNDO GLOBAL: geopolítica e organizações internacionais; Mundo: População e 

desafios globais; Europa: diversidade e integração; CEI e a questão energética russa; As 

grandes economias da Ásia; Oriente Médio; África: heranças, conflitos e diversidades; 

Oceania e Regiões Polares.  

VII. CEARÁ: Organização; Domínios Naturais do Nordeste e do Ceará: Condições 

geológicas, geomorfológicas, climáticas, hidrográficas, edáficas e fitogeográficas; 

Problemas Derivados de uso e ocupação do espaço cearense; atividades terciárias e o 

papel do Estado.  

 

HISTÓRIA  

I. HISTÓRIA GERAL: 1. Movimento Intelectual do século XVIII: Iluminismo; 2. 

Independência dos Estados Unidos; 3. Revolução Francesa; 4. Revolução Industrial; 5. 

Primeira e Segunda Guerra Mundial; Revolução Russa de 1917; Regimes totalitários; A 

crise de 1929; 6. Os choques ideológicos: a Guerra Fria; 7. Crise do socialismo; 8. 

Atualidades.  

II. HISTÓRIA DO BRASIL: 1. República velha (1889-1930): da consolidação a crise; 2. A 

Era Vargas (1930- 1945); 3. O Brasil dos anos 50 ao regime militar; 4. O regime militar; 

ascensão e crise; 5. Nova República: 1985 aos dias atuais.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

I. LEITURA: compreensão textual – reconhecimento dos contextos de produção, publicação 

e circulação dos gêneros textuais; identificação dos efeitos de sentido dos textos conforme 

os gêneros textuais quanto à sua forma (por exemplo, argumentativa, narrativa, descritiva, 

poética) e à sua função (por exemplo, literário, científico, jornalístico, pessoal); 

reconhecimento do propósito de comunicação do autor do texto; reconhecimento dos efeitos 

da escolha e da organização das informações; reconhecimento das informações explícitas e 

implícita dos textos; reconhecimento das relações de sentido e de informações entre textos; 

distinção entre fatos e opiniões; interação texto e leitor: relação entre as ideias apreendidas 

do texto e as ideias do leitor/candidato; reconhecimento e funções das figuras de 

linguagem.  

II. CONSTRUÇÃO DA COERÊNCIA TEXTUAL: reconhecimento da relação entre ideias 

principais e secundárias, da relação de causa e efeito, da relação de comparação e de 

contraste; reconhecimento das sequências entre as partes do texto: sequências temporal e 



 

 

espacial; relações de sentido entre palavras; relações de sentidos nos enunciados e entre 

enunciados. Elementos de coesão e coerência textual: estratégias de referenciação - 

substituição, elipse, repetição, uso de pronomes, de sinônimos, hiperônimos, hipônimos 

etc.; Significação das palavras nos contextos de uso: reconhecimento dos sentidos das 

palavras, identificação dos sentidos na relação entre as palavras e reconhecimento de 

casos de sinonímia, antonímia, polissemia, hiperonímia, hiponímia;  

III. ASPECTOS GRAMATICAIS: aspectos fonológicos de um texto – distinção de fonemas e 

letras; reconhecimento de valores fonéticos de alguns fonemas; identificação da correta 

representação gráfica dos fonemas e dos vocábulos conforme normas definidas no sistema 

ortográfico vigente no Brasil; aspectos morfológicos de um texto – identificação das classes 

gramaticais e suas funções no texto; identificação das flexões nominais e verbais; flexão de 

nomes e verbos conforme a norma padrão da língua; reconhecimento do valor de coesão 

textual dos pronomes, das preposição e das conjunções; reconhecimento dos elementos 

mórficos do vocábulo; processo de formação das palavras – distinção entre composição e 

derivação; cognatos das palavras; decomposição das palavras em suas unidades mínimas 

de significação.  

 

MATEMÁTICA  

I. TEORIA ELEMENTAR DOS CONJUNTOS: 1. Noções básicas de conjuntos; 2. 

Operações com conjuntos: união, interseção, diferença e complementar.  

II. NÚMEROS REAIS: 1. Conceituação dos conjuntos de números naturais, inteiros, 

racionais, irracionais e reais; 2. Operações nos conjuntos N, Z, Q e R: adição, multiplicação, 

subtração, divisão, potenciação e radiciação; 3. Ordenação dos números reais e 

propriedades básicas. Intervalos; 4. Médias: aritmética, geométrica.  

III. ARITMÉTICA: 1. Divisibilidade nos números naturais e números primos; 2. Algoritmo da 

divisão, sistemas de numeração, critérios de divisibilidade; 3. Decomposição de um número 

em fatores primos. Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).  

IV. SISTEMA MÉTRICO DECIMAL: 1. Identificar as unidades do sistema métrico decimal; 2. 

Mudança de unidades; 3. Resolução de problemas.  

V. PROPORCIONALIDADE: 1. Razões, proporções e propriedades; 2. Regras de três 

simples e composta; 3. Porcentagem.  

VI. POLINÔMIOS: 1. Operações com polinômios: adição e multiplicação; 2. Algoritmo da 

divisão; 3. Fatoração; 4. Produtos notáveis.  

VII. FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU: 1. Sistemas; 2. Equações; 3. Inequações; 4. 

Problemas de 10 grau.  

VIII. FUNÇÃO DO SEGUNDO GRAU: 1. Sistemas; 2. Equações; 3. Inequações; 4. 

Problemas de 20 grau.  

IX. GEOMETRIA: 1. Ponto, reta e plano; 2. Ângulos; 3. Polígonos: regulares e não 

regulares; 4. Semelhança e congruência de triângulos; 5. Relações métricas num triângulo 

qualquer e num triângulo retângulo; 6. Relações métricas no círculo; 7. Potência de um 

ponto em relação a um círculo; 8. Áreas de figuras planas.  

X. ELEMENTOS DE TRIGONOMETRIA: 1. Razões trigonométricas no triângulo retângulo.  

 

QUÍMICA 

I. MATÉRIA E ENERGIA: Propriedades e estados físicos da matéria; substâncias simples e 

compostas; elemento químico e alotropia; misturas heterogêneas e homogêneas; fases e 



 

 

métodos de separações; transformações físicas e químicas; Lei da Conservação da Matéria 

× Energia.  

II. ÁTOMOS – MOLÉCULAS E ÍONS: Teoria Atômica de Dalton; constituição do átomo; 

partículas atômicas; conceitos fundamentais: números atômicos e de massa, isótopos, 

isóbaros e isótonos; estruturas eletrônicas de átomos.  

III. TABELA PERIÓDICA: Leis periódicas dos elementos; grupos e períodos; classificação 

dos elementos quanto à distribuição eletrônica e quanto às propriedades físicas; 

determinação de grupo e período do elemento; principais famílias.  

IV. LIGAÇÕES QUÍMICAS: regras do octeto; noções de ligação iônica, covalente e 

metálica. V. FUNÇÕES QUÍMICAS: noções de ácidos, bases, sais e óxidos; equação 

química: reagentes e produtos; ajustamento de equações simples; classificação de reações: 

síntese, análise, simples troca e dupla troca; noções das leis de combinações químicas: 

Lavoisier, Proust, Dalton. 
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