
 

               

 

 

 

SONDAGEM DE APRENDIZAGEM  

PARA: 2ª série – 2019 

ENSINO MÉDIO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    

Esperam-se do candidato as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio lógico-matemático: 
 

MATEMÁTICA 
1. Números e Operações / Álgebra  
 
1.1. Radiciação e Potenciação  

1.1.1. Notação científica  
1.1.2. Potências e propriedades  
1.1.3. Radicais: operações e racionalização  

1.2. Equações e sistemas  
1.2.1. Equações de 1º grau e Equações de 2º grau: resolução  
1.2.2. Sistemas de Equações  

1.3. Funções: noção intuitiva e formal; determinação dos conjuntos domínio e imagem.  
1.4. Função afim.  

1.4.1. Compreensão e determinação das leis de formação f(x) = a.x + b, a partir de uma representação 
gráfica da função ou de um texto que a descreve de maneira contextualizada.  
1.4.2. Determinação dos conjuntos de domínio e imagem; estudo dos coeficientes e raízes da função de 1º 
grau.  
1.4.3. Construção e análise de gráficos.  
1.4.4. Resolução de equações e inequações simples e resolução de problemas.  

 
2. Espaço e Forma  
 
2.1. Ângulos no triângulo.  
2.2. Relações métricas e razões trigonométricas no triângulo retângulo.  
2.3. Semelhança de triângulos. 

2.4. Áreas (triângulos e quadriláteros)  
 
3. Tratamento da Informação  
 
3.1. Gráficos 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Leitura 
1.1. Compreender e interpretar textos contínuos e não contínuos, estabelecendo: 
1.1.1. relações de causa e consequência, temporalidade e espacialidade entre ideias 
1.1.2. relações com o contexto de produção 
1.1.3. implicações com o próprio conhecimento prévio (de mundo, textual e linguístico) 
1.1.4. inferências 
1.1.5. motivações argumentativas para a produção 
1.2. Reelaborar , de modo pessoal, claro, organizado e coerente, as ideias transmitidas por meio do texto 
1.3. Estabelecer, comparar, sintetizar, relacionar e levantar hipóteses sobre informações presentes no texto. 

 
2. Produção de  texto 
Produzir um gênero textual de natureza argumentativa, revelando: 
2.1. adequação ao tema solicitado 
2.2. adequação à situação de interlocução 
2.3. relações coerentes entre o discurso e o contexto de produção 
2.4. uso de produtivo repertório cultural 
2.5. uso da coletânea 
2.6. emprego da norma culta escrita 
2.7. construção coeso e coerente. 

 
3. Reflexão sobre a língua 
Revelar, em situações de escrita: 
3.1. domínio de aspectos relativos à norma culta, tais como: ortografia, homonímia e paronímia, acentuação 
gráfica 
3.2. compreensão de recursos semânticos relativos à polissemia e à ambiguidade 
3.3. adequação no uso de variedades linguísticas (regionais, históricas, sociais, situacionais) 
3.4. identificação e emprego de figuras de linguagem. 

 
4. Estudos da Literatura 
Reconhecer a literatura como expressão do Homem nos diferentes contextos, distinguindo, em gêneros textuais 
diversos: 
4.1. os gêneros literários 
4.2. as marcas do Trovadorismo em cantigas medievais 
4.3. os traços do Humanismo em Gil Vicente 
4.4. as características do Classicismo, em Camões lírico e épico. 
5. Leitura de textos visuais e mistos 
5.1. Identificação de traços da pintura medieval e clássica em telas famosas 
5.2. Identificação de intertextualidade entre telas e textos. 
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