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PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
– MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – PROGRAMA REDE E-TEC BRASIL 

 
 EDITAL 1/2013 – ANEXO II 

 
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: descritivo, 
narrativo, dissertativo, e de diferentes gêneros como, por exemplo, poema, texto jornalístico, 
propaganda, charge, tirinha, etc. Nessas questões, além dos conhecimentos linguísticos gerais e 
específicos relativos à leitura e interpretação de um texto, tais como apreensão da ideia central 
ou do objetivo do texto, identificação/análise de informações e/ou ideias expressas ou 
subentendidas, da estrutura ou organização do texto, da articulação das palavras, frases e 
parágrafos (coesão) e das ideias (coerência), das relações intertextuais, ilustrações ou gráficos, 
recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, expressões, ilustrações, 
também poderão ser cobrados os seguintes conteúdos gramaticais, no nível correspondente ao 
do 9.º Ano do Ensino Fundamental: divisão silábica, grafia de palavras, acentuação gráfica, 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; crase; pontuação; classes 
gramaticais (reconhecimento e flexões); estrutura e formação de palavras. Semântica: 
denotação/conotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, campo 
semântico. CONTEÚDOS DO 1.º E 2.º ANOS DO ENSINO MÉDIO (noções elementares): 
História da Língua Portuguesa (origem, expansão e domínio atual do português; constituição do 
nosso léxico). Teoria da Literatura: Texto literário e não literário (características e funções de 
cada um). Gêneros literários (prosa e verso), prosa e poesia; gêneros lírico, narrativo e 
dramático (elementos estruturais e principais espécies de cada gênero). Períodos literários 
(Literatura Brasileira, do Quinhentismo ao Simbolismo – principais características, autores e 
obras mais representativos de cada período). 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Gramáticas da Língua Portuguesa a que o candidato tenha mais fácil acesso, adaptadas ao 
Ensino Fundamental. Livros didáticos adotados nas escolas de Ensino Fundamental (6.º ao 9.º 
anos) e do 1.º e 2.º anos do Ensino Médio. 
 
MATEMÁTICA 
1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de divisibilidade. 
Máximo divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum (entre números 
inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos. Propriedades dessas operações. Médias 
(aritmética e ponderada). Módulo. Desigualdades. Intervalos. Sistemas de medida. 3. 
Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades. Regra de três simples e composta. 
Percentagem. Juros simples. 4. Relações e Funções: relações binárias. Domínio, contradomínio, 
imagem direta de funções. Gráficos de relações. Funções: definição e representação. Funções 
crescentes, decrescentes e periódicas. Função inversa. 5. Polinômios: Funções afins, lineares e 
quadráticas – propriedades, raízes, gráficos. Equações biquadradas. Adição e multiplicação de 
polinômio. Algoritmos de divisão. Fatoração. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções 
exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança de base. Equações e 
inequações exponenciais e logarítmicas. 7. Trigonometria no triângulo retângulo. Funções 
trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente; propriedades e gráficos. Equações 
trigonométricas. 8. Sequências: progressões aritméticas: termo geral, soma dos termos, relação 
entre dois termos, propriedades. Progressões geométricas: termo geral, relação entre dois 
termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9. Análise Combinatória: princípio 
fundamental da contagem. Arranjos, permutações e combinações simples e com repetições. 
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Binômio de Newton. Triângulo de Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com 
matrizes: adição, subtração e multiplicação. Propriedades dessas operações. Sistemas lineares 
e matrizes. Resolução, discussão e interpretação geométrica de sistemas lineares. 11. 
Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros. Igualdade e semelhança de 
triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e discos. Polígonos regulares e relações 
métricas. Feixes de retas. Áreas e perímetros. 12. Geometria Espacial: retas e planos no 
espaço: paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos. 
Prismas e pirâmides. Cálculo de áreas e volumes. Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas 
e volumes. Poliedros e relação de Euler. 13. Estatística básica: conceito, coleta de dados, 
amostra. Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples e ponderada), moda e 
mediana. Desvio padrão.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
KÁTIA & ROKO. Matemática. V. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 1995. PAIVA, Manoel Rodrigues. 
Matemática. V. 1, 2, 3, São Paulo. 1995. Livros Didáticos do Ensino Fundamental e Médio. 
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