
 

 

 
 

ROTEIRO 

PROGRAMÁTICO 
2ª Série do Ensino Médio ITA - 2020 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE: 

Trazer lápis, caneta e borracha. 

 
INSTRUÇÕES 

Não será permitido o uso de máquina de calcular de celular; 

O candidato deverá apresentar-se com trajes adequados para a 

ocasião; 

Local do Exame Colégio Teleyos Junior: 

Rua Dr. Parente, 610-Conj. Esperança/Fone: 3044-9900 ou 3044-9916 

 
Obs.: Os candidatos serão convocados para entrevista juntamente 

com os pais. 



 

PORTUGUÊS 

1. Morfossintaxe do período composto; 
2. Identificação e classificação do período composto; 

3. Sintaxe da concordância e de regência; 

4. Acentuação gráfica/crase; 

5. Colocação pronominal; 

6. Uso do hífen (acordo ortográfico). 

7. Figuras de Linguagem. 

 

MATEMÁTICA 

1. Teoria elementar dos conjuntos: subconjuntos, união, intersecção, 

diferença, complementar. 

2. Progressões aritméticas e progressões geométricas: propriedades, soma 

dos termos de uma progressão geométrica infinita. 

3. Funções: funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; funções pares, 

ímpares e periódicas; funções composta e inversa. Funções logaritmo e 

exponencial: definições e propriedades. Equações e inequações logarítmicas 

e exponenciais. 

4. Trigonometria: fórmulas de adição, de subtração e bissecção de arcos; 

funções trigonométricas: propriedades e relações principais; transformação 
de soma de funções trigonométricas em  produtos;  equações  e  inequações 

trigonométricas. 

5. Geometria plana: polígonos, circunferências e círculos; congruência de 

figuras planas; semelhança de triângulos; relações métricas nos triângulos, 

polígonos regulares e círculos; áreas de polígonos, círculos, coroas e  setores 

circulares. 

 

FÍSICA 

Mecânica Clássica 

1. Cinemática do ponto material, tratamento escalar e vetorial; 

2. Leis de Newton e suas aplicações; 

3. Trabalho e energia; 

4. Teorema do impulso, quantidade de movimento e sua conservação; 

5. Gravitação universal; 

6. Estática e dinâmica de corpos extensos; 
7. Hidrostática. 

 

Termodinâmica 

1. Termometria e escalas termométricas; 

2. Calorimetria e mudanças de fase; 
3. Dilatação de sólidos e líquidos; 

4. Propagação do calor; 

5. Comportamento térmico dos gases; 

6. 1ª e 2ª leis da Termodinâmica. 



 

 
 
 

QUÍMICA 

1. Conceito, objetivos e ramos da Química. Método científico. 

2. Matéria: propriedades dos estados sólido, líquido e gasoso; sólidos amorfos 

e cristalinos. 

3. Misturas heterogêneas, colóides e soluções: conceitos e critérios de 

identificação; métodos de separação das fases e dos componentes; critérios 

de pureza. 

4. Elementos químicos: símbolos; propriedades e classificações periódicas; 
substâncias químicas simples e compostas e suas representações por 

fórmulas; fontes, principais processos de obtenção e propriedades das 

substâncias simples mais utilizadas. 

5. Átomos e moléculas: partículas fundamentais e modelos atômicos; 

principais métodos de determinação de massas atômicas e massas 

moleculares; radioatividade. 

6. Bases estequiométricas da teoria atômica moderna: as leis dos gases, 

princípio de Avogadro e o conceito geral de mol; principais métodos de 
obtenção da massa molar e do número de Avogadro. 

7. Ligações químicas: os casos extremos (iônica, covalente e metálica) e 

casos intermediários; polaridade e momento dipolar das moléculas. 

8. Soluções: maneiras de expressar concentrações; tipos de soluções; 

condutividade elétrica de soluções; solubilidade em água de sólidos, líquidos 

e gases; propriedades coligativas. 

9. Reações químicas: equação química e balanceamento, cálculos 

estequiométricos; energia envolvida. 
10. Ácidos ,bases, sais e óxidos: Conceitos, nomenclatura e classificação; 

propriedades de suas soluções aquosas; processos de obtenção das 

substâncias mais usadas. 
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