PROGRAMA DE CONTEÚDOS PARA A PROVA DE SELEÇÃO
SIC – ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SANTO AGOSTINHO | 2020
ENSINO MÉDIO REGULAR

PROGRAMA DE CONTEÚDOS PARA A PROVA
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO REGULAR (2020)
Prezado(a) Candidato(a),
Segue abaixo programa de conteúdos para a 1ª Etapa do Processo de Concessão de Bolsas de
Estudo da Escola Profissionalizante Santo Agostinho: A Prova de Seleção.
Lembramos que a leitura do edital é fundamental para que você compreenda todas as normas
e etapas que regem nosso processo.
Quaisquer dúvidas estamos à disposição em nossos canais de atendimento por meio do telefone
(31) 3073-9600 e e-mail inscricoes@epsa.com.br
Boa Sorte!
Comissão Organizadora PANA 2010
LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

- Álgebra:
Operações com o conjunto dos números
- Leitura e interpretação de textos literários
reais;
e não literários.
Expressões numéricas;
Radicais e casos de Racionalização;
- Equações, Problemas e Sistemas de
- Sinônimos e antônimos.
equações do 1º grau.
- Sentido próprio e figurado das palavras:
denotativo e conotativo.
- Produtos Notáveis e Casos de Fatoração.
Funções da linguagem
Figuras
de
linguagem:
metáfora,
paradoxo, antítese, ironia, metonímia.
- Pontuação: vírgula, ponto e vírgula, dois
- Equações do 2º grau.
pontos, reticências.
- Ortografia: regras gerais.
Geometria Plana
- Morfologia das palavras: substantivo, - Ângulos
Ângulos complementares e suplementares;
adjetivo,
numeral,
pronome,
verbo,
Suplemento e complemento de um ângulo;
advérbio, preposição.
Ângulos formados por duas retas paralelas
- Concordância verbal e nominal; sujeito e os
e uma transversal;
seus tipos.
Transitividade dos verbos; verbo e - Triângulos
Classificação quanto aos lados e quanto
predicado.
aos ângulos;
- Regência verbal e nominal.
Soma dos ângulos internos e externos;
Congruência de triângulos;
- Uso da crase.
Semelhança de triângulos;
- Área das figuras planas e circulares.
REDAÇÃO
A prova de redação exigirá a produção de um texto do tipo dissertativo, sobre um tema de
ordem social, científica, cultural ou política.
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