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PORTUGUÊS MATEMÁTICA ELETRICIDADE (Apenas para o CAAQ-ELT)
1 - Interpretação de textos.

2 - Gramática aplicada aos textos:
- Substantivos (classificação, formação e
flexão);
- Adjetivos (formação, pátrios e locução
adjetiva);
-  Verbos  (flexionar  nos  modos
indicativo, subjuntivo e imperativo);
-  Pronomes  (pessoal,  possessivo,
demonstrativo,  indefinido  e
interrogativo);
- Advérbios (locuções adverbiais);
- Artigos (definidos e indefinidos);
-  Numerais  (cardinais,  ordinais,
multiplicativos e fracionários);
- Preposições;
- Conjunções; e
- Interjeições.

3 - Pontuação:
- Empregar os sinais de pontuação.

4 - Normas de ortografia:
-  Representação  (palavras  com
diferentes dificuldades na escrita); e
-  Acentuação  gráfica  (oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas).

1 - Conjuntos:
-  Relação  de  pertinência,  Subconjuntos,  União  e  intersecção  de
conjuntos e Operações com conjuntos.
2 - Números Naturais:
- Ler, escrever, efetuar operações e resolver problemas ligados à
vida  prática  que  envolvam  as  quatro  operações  com  números
naturais; e
-  Máximo  Divisor  Comum  (MDC)  e  Mínimo  Múltiplo  Comum
(MMC).
3 - Números Decimais:
- Ler, escrever e efetuar corretamente operações com os números
decimais.
4 - Frações:
- Escrever frações representadas por gráficos, de onde possam ser
deduzidos o numerador e o denominador;
- Efetuar as quatro operações com frações;
- Identificar fração própria e imprópria;
- Transformar fração em decimal e vice-versa;
- Reduzir frações ao mesmo denominador comum; e
- Resolver problemas com dados fracionários.
5 - Transformação de Unidades de Medida:
- Tempo, Comprimento, Superfície, Volume e Massa; e
- Resolver problemas ligados à vida prática, utilizando as unidades
de medida citadas.
6 - Geometria:
- Polígonos;
- Triângulo, retângulo e quadrado;
-  Cálculo  de  área  das  figuras  planas  (retângulo,  quadrado  e
triângulo); e
- Ângulos (formas geométricas).
7 - Porcentagem:
- Resolver problemas ligados à vida prática.
8 - Proporcionalidade:
- Regra de três simples (resolver problemas ligados à vida prática).

- ELETROSTÁTICA:
Noção  de  carga  elétrica.  Processos  de  eletrização.
Condutores e isolantes. Força elétrica entre
cargas.  Lei  de  Coulomb.  Campo  elétrico.  Trabalho  e
potencial elétrico. Diferença de potencial em
um campo uniforme. Capacitância eletrostática.

- ELETRODINÂMICA:
Principais  fontes  de  energia  elétrica.  Corrente  elétrica.
Resistência elétrica. Resistores. Lei de Ohm.
Energia  e  potência  elétrica.  Lei  de  Joule.  Associação  de
resistores. Equação do gerador. Associação
de  geradores.  Circuitos  elétricos  com  duas  malhas.
Aplicação das Leis de Kirchhoff. Capacitores e
dielétricos. Associação de capacitores. Energia armazenada
em um capacitor. Rigidez dielétrica.
Noções  de  corrente  alternada.  Alternador  elementar.
Equação da tensão induzida senoidal. Valor
eficaz  e  potência  média  da  tensão  induzida  solenoide.
Transformador.

- ELETROMAGNETISMO:
Magnetismo.  Campo  magnético  de  um  ímã.  Campo
magnético de um condutor com corrente. Lei
de  Ampère.  Campo  magnético  de  um  solenoide.  Campo
magnético da Terra. Força magnética em
cargas  elétricas  móveis  e  em  condutores  com  corrente.
Substâncias magnéticas. Histerese. Indução
eletromagnética. Corrente e força eletromotriz induzida. Lei
de Faraday. Lei de Lenz. Indutância.


