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CONCURSO DE SELEÇÃO 
DE ALUNOS NOVOS 2020 

 
 

PROGRAMA – ACESSO À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Distinção e análise das linguagens verbal, não verbal e mista no processo de construção textual. 

III. Reconhecimento dos vieses morfológico, sintático e semântico na formação lexical, frasal, oracional e 
textual. 

IV. Reconhecimento de recursos estilísticos que expressam intenções do enunciador do texto em textos 
literários e não literários. 

V. Distinção crítica e percepção das inter-relações entre estilo pessoal e estilo de época, além da linha 
cronológica da periodização literária brasileira. 

VI. Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva. 

VII. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

VIII. Reconhecimento das estruturas linguísticas dos variados modos de organização discursiva (narração, 
exposição argumentação, descrição e injunção). 

IX. Identificação das características estruturais dos gêneros textuais de maior circulação sociocomunicativa 
(crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta argumentativa, editorial, etc.). 

X. Concordância nominal e verbal. 

XI. Figuras de linguagem. 

XII. Período simples e composto. 

Matemática e suas Tecnologias 
I. ANÁLISE COMBINATÓRIA   

• Fatorial 

• Princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem 

• Permutações simples  

• Permutações com repetição 

• Arranjos simples 

• Combinações simples 

II. PROBABILIDADE  

• Experimento ou fenômeno aleatório 

• Eventos certos, impossíveis e mutuamente exclusivos 

• União de eventos, intersecção de eventos e complementar de um evento. 

• Cálculo de probabilidades 

• Definição teórica de probabilidade e consequências 

• Probabilidade Condicional 

III. ESTATÍSTICA  

• Termos de uma pesquisa estatística 

• População e amostra 

• Indivíduo ou objeto 

• Variável qualitativa e quantitativa 

• Frequência absoluta e relativa 
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• Tabela de frequências 

• Representação gráfica 

• Histograma 

• Medidas de tendência central 

• Medidas de dispersão 

IV. MATRIZES E DETERMINENTES 

• Definição 

• Representação genérica 

• Matriz: quadrada, diagonal, identidade, nula  

• Igualdade de matrizes  

• Operações entre matrizes: 

• Adição e subtração 

• Multiplicação por um número real 

• Matriz transposta, simétrica e antissimétrica 

• Multiplicação de matrizes 

• Matrizes inversas 

• Equações matriciais 

V. SISTEMAS LINEARES  

• Sistemas lineares 2x2 

• Sistemas lineares 3x3 

VI. GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA  

• Teorema de Tales 

• Semelhança de triângulos 

• Relações métricas no triângulo retângulo 

• Circunferência 

• Áreas das principais figuras planas (retângulos, paralelogramos, triângulos, trapézios, losangos e círculo) 

• Razão de semelhança para áreas 

VII. GEOMETRIA ESPACIAL  

• Poliedros, prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera 

 
 
 
 


