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PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

 

 Tonicidade, Acentuação Gráfica e Ortografia. 

 Processos de Formação das Palavras. 

 Emprego de Palavras e Expressões – 
Morfologia (Verbos, Pronomes e Conjunções). 

 Interpretação Textual. 

 Tipologia Textual (Tipos e Gêneros Textuais). 
 

 

 Função Afim. 

 Função Quadrática. 

 Função Exponencial. 

 Função Logarítmica. 

 Trigonometria no Triângulo Retângulo. 
 

 

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES! 

 

 O Teste de Nível acontecerá no Sábado, dia 7/10, às 8 horas da manhã. Essa avaliação terá 

chamada única nesse dia e horário; 

 Em apoio à Campanha Cidadã, este ano, a inscrição será feita mediante a doação de 3K de 

alimento (à escolha: bolacha maisena, café, leite ou óleo); 

 O Teste de Nível consta de duas avaliações (Português e Matemática) ambas com roteiros 

publicados e disponíveis no ato da inscrição; 

 Serão consideradas, para efeito de premiação, as notas obtidas iguais ou maiores que 8,0 

(Oito) e para ingresso nas Turmas Avançadas 7,0 (Sete); 

 Pode haver empate desde que a nota seja igual até uma casa após a vírgula; 

 O aluno para ter acesso à sala de prova, nesse dia, deverá: 

A) ter realizado prévia inscrição na Secretaria da Escola; 

B) estar trajando uniforme padrão completo; 

C) obedecer ao horário de chegada que tem tolerância máxima de 10 minutos. 
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