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Língua Portuguesa
Leitura e Interpretação de textos. Aspectos semânticos do vocabulário da língua
(noções de polissemia, sinonímia e antonímia). Relações coesivas e semânticas (de
causalidade, temporalidade, finalidade, condicionalidade, finalidade, comparação,
oposição, adição, conclusão, explicação, etc.) entre orações, períodos ou parágrafos,
indicados pelos vários tipos de expressões conectivas ou sequenciadores
(conjunções, preposições, advérbios, etc.) Expressão escrita: divisão silábica,
ortografia e acentuação (v. Reforma Ortográfica vigente). Traços semânticos de
radicais, prefixos e sufixos. Pronomes de tratamento. Normas da flexão dos verbos
regulares e irregulares. Formação de Palavras: Derivação, Composição, Hibridismo,
etc. Efeitos de sentido decorrentes do emprego expressivo dos sinais de Pontuação.
Padrões de concordância verbal e nominal. Padrões de regência verbal e nominal.
Emprego do sinal indicador de crase. Questões notacionais da língua: Por que, por
quê, porque ou porquê; Mal ou mau; Mais ou mas; Meio ou meia; Onde ou aonde;
Estar ou está. Figuras de linguagem.

Matemática
Função; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica; Juros simples e
compostos; Análise combinatória; Probabilidade.
Geografia
Formação territorial de Pernambuco. 1.1 Processos de formação. 1.2 Mesorregiões.
1.3 Microrregiões. 1.4 Regiões de Desenvolvimento – RD. 2. Aspectos físicos. 2.1
Clima. 2.2 Vegetação. 2.3 Relevo. 2.4 Hidrografia. 3. Aspectos Humanos e
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indicadores sociais. 3.1 População. 3.2 Economia. 3.3 O espaço rural de
Pernambuco. 3.4 Urbanização em Pernambuco. 3.5 Movimentos culturais em
Pernambuco. 4. A questão Ambiental em Pernambuco.
História
Ocupação pré-colonial do atual Estado de Pernambuco:Ocupação Pré-Histórica de
Pernambuco;Características

socioculturais

das

populações

indígenas

que

habitavam o território do atual estado de Pernambuco, antes dos primeiros
contatos euro-americanos. A Capitânia de Pernambuco: a “Guerra dos Bárbaros”; a
lavoura açucareira e mão de obra escrava; a Guerra dos Mascates; as instituições
eclesiásticas e a sociedade colonial; Insurreição Pernambucana. A Província de
Pernambuco no I e II Reinado: Pernambuco no contexto da Independência do
Brasil;Movimentos Liberais: Confederação do Equador e Revolução Praieira;O
tráfico transatlântico de escravos para terras pernambucanas;Cotidiano e formas
de resistência escrava em Pernambuco;Crise da Lavoura canavieira;A participação
dos políticos pernambucanos no processo de emancipação/abolição da
escravatura. Pernambuco Republicano: Voto de Cabresto e Política dos
governadores;Pernambuco sob a interventoria de Agamenon Magalhães;
Movimentos sociais e repressão durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985) em
Pernambuco;Herança afro-descente em Pernambuco;Processo político em
Pernambuco (2001-2015).
Conhecimentos de Direitos e Garantias Fundamentais
Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Dos Direitos Sociais; Da
Nacionalidade; Dos Direitos políticos; Dos Partidos Políticos.
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