
 

 

SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS PARA 2022 

ENSINO MÉDIO 

PROGRAMA PARA a 2ª SÉRIE / 2022 

LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO 

 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

O Universo da 

Linguagem: O que 

é saber ler? 

 

Leitura e 

Interpretação de 

Textos 

Funções da 

Linguagem 

 
(EM13LGG103) Analisar, de maneira cada vez mais 
aprofundada, o funcionamento das linguagens, para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses. 
(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em 
conta seus funcionamentos, para a compreensão e produção de 
textos e discursos em diversos campos de atuação social. 
(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na 
recepção, com suas condições de produção e seu contexto sócio-
histórico de circulação (leitor previsto, objetivos, pontos de vista 
e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso 
etc.). 
(EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto 
na produção como na recepção, considerando a construção 
composicional e o estilo do gênero, usando/reconhecendo 
adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que 
contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua 
progressão temática, e organizando informações, tendo em vista 
as condições de produção e as relações lógico-discursivas 
envolvidas (causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; 
problema/solução; definição/exemplos etc.). 
(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos 
expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras 
ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de 
palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de 
construção de sentidos e de uso crítico da língua. 
(EM13LP09) Fazer curadoria de informações, tendo em vista 
diferentes propósitos e projetos discursivos. 
(EM13LP27) Organizar situações de estudo e utilizar 
procedimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos 
e à natureza do conhecimento em questão. 
(EM13LP30) Compreender criticamente textos de divulgação 
científica orais, escritos e multissemióticos de diferentes áreas do 
conhecimento, identificando sua organização tópica e a 
hierarquização das informações, questionando fontes não 
confiáveis e problematizando enfoques tendenciosos ou 
superficiais. 



 

 

Variabilidade 

Linguística 

Variação 

Linguística 

(EM13LGG101) Compreender e analisar processos de 
produção e circulação de discursos, nas diferentes 
linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de 
interesses pessoais e coletivos. 
(EM13LGG102) Analisar visões de mundo, conflitos de 
interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar suas 
as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade. 
(EM13LP17) Analisar o fenômeno da variação linguística, em 
seus diferentes níveis (variação fonético-fonológica, lexical, 
sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas 
diferentes dimensões (regional, histórica, social, situacional, 
ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a compreensão 
sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o 
fenômeno da constituição de variedades linguísticas de 
prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às 
variedades linguísticas e o combate a preconceitos 
linguísticos. 

Estilística Figuras de 

Linguagem 

(EM13LP45) Compartilhar sentidos construídos na 
leitura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e 
eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de 
apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e 
aguçar a perspectiva crítica. 

Morfologia Introdução a 

Morfologia: 

Classes de 

palavras 

(variáveis e 

invariáveis): 

conceito, flexões, 

aplicação e 

função  

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos 
expressivos da linguagem, da escolha de determinadas 
palavras ou expressões e da ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da 
língua. 
(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, 
marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo 
que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, 
deôntica e apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais 
que operam como modalizadores (verbos modais, tempos e 
modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou 
orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, 
entonação etc.), uso de estratégias de impessoalização (uso 
de terceira pessoa e de voz passiva etc.), com vistas ao 
incremento da compreensão e da criticidade e ao manejo 
adequado desses elementos nos textos produzidos, 
considerando os contextos de produção. 

Redação  (EM13LP13) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e 
avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua 
adequação às condições de produção do texto, no que diz 
respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem que se 
pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, 
ao veículo e mídia em que o texto ou produção cultural vai 
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao 
gênero textual em questão e suas regularidades, à variedade 



 

 

linguística apropriada a esse contexto e ao uso do 
conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão, 
pontuação adequada, mecanismos de concordância nominal 
e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o exigir. 
(EM13LP14) Produzir e analisar textos orais, considerando 
sua adequação aos contextos de produção, à forma 
composicional e ao estilo do gênero em questão, à clareza, à 
progressão temática e à variedade linguística empregada, 
como também aos elementos relacionados à fala (modulação 
de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc.) 
e à cinestesia (postura corporal, movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, contato de olho com plateia 
etc.). 
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MATEMÁTICA    

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
 
 

ÁLGEBRA 

CONJUNTOS E 
INTERVALOS REAIS 

 

(BNCC – EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do 

cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, 

que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas 

algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias 

digitais.  

FUNÇÕES (BNCC – EM13MAT302) Construir modelos empregando as 
funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver 
problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de 
tecnologias digitais.  
 

FUNÇÃO AFIM (BNCC – EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do 

cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, 

que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas 

algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias 

digitais.  

 FUNÇÃO QUADRÁTICA (BNCC – EM13MAT302) Construir modelos empregando as 

funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver 

problemas e  

 

 

 

 

 

 

 


