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ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CURSOS SUBSEQUENTES/CONCOMITANTE 

AO ENSINO MÉDIO  

  

  

  

  

  

Língua Portuguesa  

  

  

  

1. Estudo de texto:  
Interpretação de textos literários ou não literários; ideias principais do texto; organização das 
ideias no texto e suas relações; vocabulário: o sentido das palavras no contexto, denotação e 
conotação; palavras parônimas e antônimas e noções de resumo de parágrafos ou de texto.  

2. Estudo gramatical:  
Novo acordo ortográfico, acentuação as palavras mais comuns, significação das palavras, 
divisão silábica, noções de fonética: encontros vocálicos, encontros consonantais e 
tonicidade; morfologia (estrutura das palavras e processos de formação de palavras e classes 
de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição); sintaxe (ordenação de termos na oração – ordem direta e inversa; 
coordenação e subordinação de termos e de orações; concordância nominal e verbal); 
pontuação.  

 

  

  

  

  

Língua Inglesa  

1. Habilidade em leitura: Identificar ideias gerais, principais e secundárias de 
texto (técnica de “SKIMMING”); identificar ideias específicas (técnica de “SCANNING”); 
sintetizar ideias; inferir significado de palavras; distinguir gêneros textuais; identificar 
cognatos e/ou falsos cognatos; extrair informações do texto; ordenar informações; descrever 
etapas; completar diagrama e/ou textos; selecionar informações falsas e/ou verdadeiras; 
associar palavras aos textos, selecionar, distinguir, comparar, identificar, relacionar, ordenar, 
analisar, aplicar, definir, correlacionar, descrever, ilustrar, associar, explicar, listar, 
classificar, caracterizar, interpretar, resumir, determinar o essencial, reproduzir, valorar, 
transferir, justificar, deduzir, substituir e sintetizar.  

2. Gramática contextualizada com ênfase em: Artigo (definido e indefinido). 
Substantivo (gênero, número, caso genitivo). Adjetivo (noções gerais). Numerais. Pronomes 
(pessoais, adjetivos, possessivos, reflexivos, relativos, indefinidos, interrogativos e 
demonstrativos). Verbos (presente simples e presente contínuo; passado simples e passado 
contínuo; futuro simples, futuro com “going to” future continuous; imperativo; auxiliares; 
modais). Advérbios. Preposições. Conjunções coordenadas e subordinadas. Orações 
coordenadas e subordinadas, sujeito, predicado, objeto direto e indireto, adjuntos. Adjetivo. 
Emprego do substantivo. Formação de palavras (Processo de derivação; prefixo e sufixo. 
Processo de composição). Tempos verbais (presente perfeito e presente perfeito contínuo; 
passado perfeito e passado perfeito contínuo). Verbos frasais e preposicionados. Orações 
condicionais. Uso do infinito, gerúndio e particípio. Questionar discursos: direto e indireto. 
Voz ativa e passiva. Conjunções. Sinonímia e antonímia. 

  

  

  

  

Matemática  

1. Sistema de numeração decimal; Operações e problemas com números 
naturais; Divisor máximo comum e mínimo múltiplo comum; operações e problemas com 
números racionais; Razão e proporção (números proporcionais e regra de três simples e 
composta); Porcentagem; Juros simples; Equações e inequações do 1º grau; Equações 
irracionais; Expressões Algébricas; Potenciação e radiciação; Ângulos; Triângulos; 
Principais Polígonos; Circunferência e Círculo; Sistema Métrico Decimal.  

2. Lógica matemática.  
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