
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Para Você que se inscreveu no Bolsão do 

                                                   Ensino Médio
                                             Concurso Para Concessão de Bolsas 20
                                                   caderno de questões organizado por  uma prova de Língua Portuguesa com 25 questões,  
                                                  e uma de Matemática com 25 questões.  
 

Atenção aos conteúdos abaixo e bons estudos!
 

 

 

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA

 Parte I – Compreensão e Interpretação de texto A prova será elaborada com base em textos 

extraídos de obras representativas das fases da Literatura Brasileira, procurando

capacidade do candidato de decodificar adequadamente enunciados escrito

II – Língua Portuguesa Pretende

fatos da língua, sua habilidade em depreender o valor e a função das formas linguísticas, 

bem como a pertinência de seu uso num dado contexto. As

a modalidade culta da língua portuguesa no Brasil em seu registro formal. • Estrutura das 

Palavras (radical / vogal temática /desinências); • Classes de palavras; • Flexão das palavras; 

• Os Constituintes da oração e a Com

coordenadas e subordinadas); • Concordância Nominal e Verbal; • Regência Verbal; • 

Emprego da crase; • O Sistema ortográfico vigente. 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA 

1. Potenciação e Radiciação: Potências de expoente inteiro e fracionário. Radiciação: 

Operações. Cálculo de expressões. Racionalização de denominadores. 2. Equações do 2° 

grau: Resolução de equações do 2° grau completa e incompleta. Equações fracionárias e

literais do 2° grau. Discriminantes e relação entre coeficientes e raízes. Problemas do 2° grau. 

3. Função do 1°grau. 4. Função do 2° grau. 5. Segmentos proporcionais: Feixe de paralelas. 

Aplicação do teorema 6. Semelhança de triângulos. 7. Relações métri

retângulo. 8. Razões trigonométricas no triângulo retângulo: Seno, cosseno e tangente. 9. 

Razões trigonométricas dos ângulos de 30°, 45°e 60º. 10. Lei dos senos e lei dos cossenos. 

11. Áreas das principais figuras planas.

 

Para Você que se inscreveu no Bolsão do LUARTE A CASA DO CURUMIM

Ensino Médio, estamos disponibilizando  os conteúdos programáticos do 

Concurso Para Concessão de Bolsas 2020. O concurso constará de um 
caderno de questões organizado por  uma prova de Língua Portuguesa com 25 questões,  

e uma de Matemática com 25 questões.   

Atenção aos conteúdos abaixo e bons estudos!

GRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de texto A prova será elaborada com base em textos 

extraídos de obras representativas das fases da Literatura Brasileira, procurando

capacidade do candidato de decodificar adequadamente enunciados escrito

Língua Portuguesa Pretende-se verificar a capacidade de reflexão do candidato sobre os 

fatos da língua, sua habilidade em depreender o valor e a função das formas linguísticas, 

bem como a pertinência de seu uso num dado contexto. As questões focalizarão, sobretudo, 

a modalidade culta da língua portuguesa no Brasil em seu registro formal. • Estrutura das 

Palavras (radical / vogal temática /desinências); • Classes de palavras; • Flexão das palavras; 

• Os Constituintes da oração e a Composição do período (Termos da oração / Orações 

coordenadas e subordinadas); • Concordância Nominal e Verbal; • Regência Verbal; • 

Emprego da crase; • O Sistema ortográfico vigente.  

PROGRAMA DE MATEMÁTICA  

1. Potenciação e Radiciação: Potências de expoente inteiro e fracionário. Radiciação: 

Operações. Cálculo de expressões. Racionalização de denominadores. 2. Equações do 2° 

grau: Resolução de equações do 2° grau completa e incompleta. Equações fracionárias e

literais do 2° grau. Discriminantes e relação entre coeficientes e raízes. Problemas do 2° grau. 

3. Função do 1°grau. 4. Função do 2° grau. 5. Segmentos proporcionais: Feixe de paralelas. 

Aplicação do teorema 6. Semelhança de triângulos. 7. Relações métri

retângulo. 8. Razões trigonométricas no triângulo retângulo: Seno, cosseno e tangente. 9. 

Razões trigonométricas dos ângulos de 30°, 45°e 60º. 10. Lei dos senos e lei dos cossenos. 

11. Áreas das principais figuras planas. 

1ª Série /2ª Série 

LUARTE A CASA DO CURUMIM cursar o      

, estamos disponibilizando  os conteúdos programáticos do  

. O concurso constará de um  
caderno de questões organizado por  uma prova de Língua Portuguesa com 25 questões,   

Atenção aos conteúdos abaixo e bons estudos! 

Compreensão e Interpretação de texto A prova será elaborada com base em textos 

extraídos de obras representativas das fases da Literatura Brasileira, procurando-se avaliar a 

capacidade do candidato de decodificar adequadamente enunciados escritos da língua. Parte 

se verificar a capacidade de reflexão do candidato sobre os 

fatos da língua, sua habilidade em depreender o valor e a função das formas linguísticas, 

questões focalizarão, sobretudo, 

a modalidade culta da língua portuguesa no Brasil em seu registro formal. • Estrutura das 

Palavras (radical / vogal temática /desinências); • Classes de palavras; • Flexão das palavras; 

posição do período (Termos da oração / Orações 

coordenadas e subordinadas); • Concordância Nominal e Verbal; • Regência Verbal; • 

1. Potenciação e Radiciação: Potências de expoente inteiro e fracionário. Radiciação: 

Operações. Cálculo de expressões. Racionalização de denominadores. 2. Equações do 2° 

grau: Resolução de equações do 2° grau completa e incompleta. Equações fracionárias e 

literais do 2° grau. Discriminantes e relação entre coeficientes e raízes. Problemas do 2° grau. 

3. Função do 1°grau. 4. Função do 2° grau. 5. Segmentos proporcionais: Feixe de paralelas. 

Aplicação do teorema 6. Semelhança de triângulos. 7. Relações métricas no triângulo 

retângulo. 8. Razões trigonométricas no triângulo retângulo: Seno, cosseno e tangente. 9. 

Razões trigonométricas dos ângulos de 30°, 45°e 60º. 10. Lei dos senos e lei dos cossenos. 
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                                                   Ensino Médio
                                             Concurso Para Concessão de Bolsas 20
                                                   caderno de questões organizado por  
                                                  e uma de Matemática com 25 questões.  
 

Atenção aos conteúdos abaixo e bons estudos!

 

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Parte I – Compreensão e Interpretação de texto A prova será elaborada com base em textos 

extraídos de obras representativas das fases da Literatura Brasileira, procurando

capacidade do candidato de decodificar adequadamente enunciados escritos

Língua Portuguesa Pretende-se verificar a capacidade de reflexão do candidato sobre os fatos da 

língua, sua habilidade em depreender o valor e a função das formas linguísticas, bem como a 

pertinência de seu uso num dado contexto. As 

da língua portuguesa no Brasil, em seu registro formal. • Estrutura e formação de palavras; • Classes 

de palavras; • Flexão das palavras; • Os Constituintes da oração e a Composição do período; • 

Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos (próclise, mesóclise, ênclise); • Concordância 

Nominal e Verbal; • Regência Verbal e Nominal; • O Sistema ortográfico vigente; • Figuras de 

Linguagem.  

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA 

1. Divisão de números naturais. 2. Crit

Múltiplo Comum. 4. Razões e proporções. 5. Regra de três simples e composta. 6. Médias e 

porcentagem. 7. Conjuntos: Operações entre conjuntos: Interseção, União e Diferença. Problemas 

de aplicação. 8. Conjuntos numéricos: N, Z, Q, I e R. Intervalos reais 9. Funções: Função do 1º grau 

Função do 2º grau. Função inversa. Função composta. 10. Ângulos formados por duas retas 

paralelas cortadas por uma transversal. 11. Triângulos: Ângulos no triângulo. Pri

triângulo. Triângulos particulares 

Elementos principais. Relações. Propriedades Bases médias 13. Semelhança de triângulos. 14. 

Funções trigonométricas no triângulo retângulo. 1

Quadriláteros. 

 

Para Você que se inscreveu no Bolsão do LUARTE A CASA DO CURUMIM

Ensino Médio, estamos disponibilizando  os conteúdos programáticos do 

Concurso Para Concessão de Bolsas 2020. O concurso constará de um 
caderno de questões organizado por  uma prova de Língua Portuguesa com 25 questões,  

e uma de Matemática com 25 questões.   

Atenção aos conteúdos abaixo e bons estudos!
 
 
 
 

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de texto A prova será elaborada com base em textos 

extraídos de obras representativas das fases da Literatura Brasileira, procurando

capacidade do candidato de decodificar adequadamente enunciados escritos

se verificar a capacidade de reflexão do candidato sobre os fatos da 

língua, sua habilidade em depreender o valor e a função das formas linguísticas, bem como a 

pertinência de seu uso num dado contexto. As questões focalizarão, sobretudo, a modalidade culta 

da língua portuguesa no Brasil, em seu registro formal. • Estrutura e formação de palavras; • Classes 

de palavras; • Flexão das palavras; • Os Constituintes da oração e a Composição do período; • 

o dos pronomes pessoais oblíquos átonos (próclise, mesóclise, ênclise); • Concordância 

Nominal e Verbal; • Regência Verbal e Nominal; • O Sistema ortográfico vigente; • Figuras de 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA  

1. Divisão de números naturais. 2. Critérios de divisibilidade. 3. Máximo Divisor Comum e Mínimo 

Múltiplo Comum. 4. Razões e proporções. 5. Regra de três simples e composta. 6. Médias e 

porcentagem. 7. Conjuntos: Operações entre conjuntos: Interseção, União e Diferença. Problemas 

8. Conjuntos numéricos: N, Z, Q, I e R. Intervalos reais 9. Funções: Função do 1º grau 

Função do 2º grau. Função inversa. Função composta. 10. Ângulos formados por duas retas 

paralelas cortadas por uma transversal. 11. Triângulos: Ângulos no triângulo. Pri

triângulo. Triângulos particulares - Isósceles, Equiláteros e Retângulo. 12. Polígonos convexos: 

Elementos principais. Relações. Propriedades Bases médias 13. Semelhança de triângulos. 14. 

Funções trigonométricas no triângulo retângulo. 15. Funções no círculo trigonométrico. 16. 

2ª Série /3ª Série 

LUARTE A CASA DO CURUMIM cursar o      

estamos disponibilizando  os conteúdos programáticos do  

. O concurso constará de um  
uma prova de Língua Portuguesa com 25 questões,   

Atenção aos conteúdos abaixo e bons estudos! 

Compreensão e Interpretação de texto A prova será elaborada com base em textos 

extraídos de obras representativas das fases da Literatura Brasileira, procurando-se avaliar a 

capacidade do candidato de decodificar adequadamente enunciados escritos da língua. Parte II – 

se verificar a capacidade de reflexão do candidato sobre os fatos da 

língua, sua habilidade em depreender o valor e a função das formas linguísticas, bem como a 

questões focalizarão, sobretudo, a modalidade culta 

da língua portuguesa no Brasil, em seu registro formal. • Estrutura e formação de palavras; • Classes 

de palavras; • Flexão das palavras; • Os Constituintes da oração e a Composição do período; • 

o dos pronomes pessoais oblíquos átonos (próclise, mesóclise, ênclise); • Concordância 

Nominal e Verbal; • Regência Verbal e Nominal; • O Sistema ortográfico vigente; • Figuras de 

érios de divisibilidade. 3. Máximo Divisor Comum e Mínimo 

Múltiplo Comum. 4. Razões e proporções. 5. Regra de três simples e composta. 6. Médias e 

porcentagem. 7. Conjuntos: Operações entre conjuntos: Interseção, União e Diferença. Problemas 

8. Conjuntos numéricos: N, Z, Q, I e R. Intervalos reais 9. Funções: Função do 1º grau 

Função do 2º grau. Função inversa. Função composta. 10. Ângulos formados por duas retas 

paralelas cortadas por uma transversal. 11. Triângulos: Ângulos no triângulo. Principais linhas do 

Isósceles, Equiláteros e Retângulo. 12. Polígonos convexos: 

Elementos principais. Relações. Propriedades Bases médias 13. Semelhança de triângulos. 14. 

5. Funções no círculo trigonométrico. 16. 


