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PROGRAMÁTICO 
3ª 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. Figuras de linguagem; 

2. Análise textual; 

3. Funções da linguagem; 
4. Período composto por coordenação e por subordinação; 

5. Sintaxe de concordância e de regência; 

6. Crase; 

7. Colocação pronominal; 

8. Acentuação gráfica; 

9. Função do que e do se; 

10. Semântica; 
11. Análise textual; 
12. Compreensão e interpretação de texto. 

 

QUÍMICA 

1. Equilíbrio químico: conceito; constantes de equilíbrio; princípio de Lê Chatelier. 

2. Termoquímica: energia interna (calor e trabalho); variações de entalpia; lei de 

Hess; energia de reações; energia de ligação. 
3. Cinética química: efeito da temperatura e dos catalisadores, enzimas e inibidores. 

4. Eletroquímica: conceitos de catodo, anodo e polaridade de eletrodos; potenciais de 

eletrodo; leis de Faraday; série ordenada de pares redox; equação de Nernst; baterias 

primárias e secundárias; corrosão. 

5. Química orgânica: conceito, funções orgânicas e grupos funcionais; séries 

homólogas; isomeria de cadeia, funcional, geométrica e óptica (quiralidade). 

6. Hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, fenóis e 
aminas: classificação, nomenclatura e propriedades; processos de obtenção das 

substâncias mais usadas. 
7. Proteínas, carboidratos, gorduras e polímeros naturais: ocorrência e principais usos. 

8. Polímeros sintéticos: correlação entre estrutura e propriedades; principais métodos 

de obtenção e principais uso. 

9. Química ambiental: ciclo do carbono; ciclo da água; ciclo do oxigênio; poluição da 

água; poluição da atmosfera. 



 

MATEMÁTICA 

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

comple-mentar. 

2. Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e 

trigonométrica, raízes complexas, fórmula de Moivre. 

3. Progressões aritméticas e progressões geométricas: propriedades, soma dos termos 

de uma progressão geométrica infinita. 
4. 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. 

5. Polinômios: conceito, grau e propriedades fundamentais; operações, fatorações e 

produtos notáveis; raízes; teorema fundamental da álgebra. 

6. Equações algébricas: definição, raiz, multiplicidade e número de raízes; 

transformações aditiva e multiplicativa; equações recíprocas; relação entre 

coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas. 
7. Combinatória: problemas de contagem; arranjos, permutações e combinações 

simples; binômio de Newton. Probabilidade e espaços amostrais; probabilidade 

condicional e eventos independentes. 

8. Matrizes: operações, propriedades, inversa. Determinantes e propriedades. Matriz 

associada a um sistema de  equações  lineares;  resolução  e  discussão  de sistemas 

lineares. 

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

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

10. Geometria analítica: coordenadas cartesianas; distância entre pontos; equações 

da reta, paralelismo e perpendicularismo, ângulo entre retas, distância de um ponto a 

uma reta; equação da circunferência, tangentes a uma circunferência, intersecção de 

uma reta a uma circunferência; elementos principais e equações da elipse, hipérbole 

e parábola; lugares geométricos e interpretações de equações de 2 °grau. 

11. 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. 

12. Geometria espacial: retas, planos e suas posições relativas no espaço; poliedros 

regulares; prismas e pirâmides e respectivos troncos; cilindros, cones e esferas; 

cálculo de áreas e volumes. 

 

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. 

 

Óptica Geométrica 

 
1. Leis da reflexão em espelhos planos e esféricos; 

2. Leis da refração e aplicações em dioptro, lentes e instrumentos ópticos. 

 

Oscilações e Ondas 

 

1. Pêndulo simples; 
2. Sistema massa-mola (oscilador harmônico simples); 

3. Ondas periódicas; 
4. Fenômenos ondulatórios. 

 

Eletromagnetismo 

 
1. Carga elétrica e lei de Coulomb; 

2. Campo e potencial elétrico; 

3. Corrente e resistência elétrica; 
4. Lei de Ohm; 

5. Trabalho e potência em corrente contínua; 

6. Geradores e receptores; 

7. Fenômenos magnéticos; 

8. Lei de Ampère; 

9. Indução Eletromagnética. 
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