5.5.1 Conteúdo programático e distribuição das questões:
Língua Portuguesa - 10 questões: Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e
figurado das palavras; Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: flexão
de gênero, número e grau; Verbos: regulares, irregulares e auxiliares; Emprego de pronomes,
preposições e conjunções; Emprego e sentido que imprime às relações que estabelecem;
Concordância verbal e nominal; Crase; Regência.
Matemática - 10 questões: Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais:
representação fracionária e decimal: operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem;
Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução
de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e
exponencial; Logaritmo; Progressão aritmética e progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos;
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.
Atualidades - 3 questões: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio
ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais.
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois
anos.
Ciências Humanas (ênfase na vinculação do seguintes temas ao contexto cultural, histórico,
político e geográfico do município de Joinville e região) - 7 questões: Cultura material e imaterial;
Patrimônio e diversidade cultural; História dos povos indígenas. Cidadania e democracia na
Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna; democracia direta, indireta e
representativa; Formação territorial; políticas de reordenamento territorial; Políticas de colonização,
migração, imigração e emigração. A conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos,
políticos e sociais. Políticas afirmativas. Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e
segregação espacial. Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações
no processo de produção. Formação do espaço urbano-industrial. Transformações na estrutura
produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produção e seus impactos. A
industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e trabalhistas. A globalização e
as novas tecnologias de telecomunicação e suas consequências econômicas, políticas e sociais.
Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e estruturas agrárias
tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar. A relação campo-cidade. Estruturas do solo e do
relevo; agentes internos e externos modeladores do relevo. A nova ordem ambiental internacional;
políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, unidades de conservação,
corredores ecológicos, zoneamento ecológico e econômico. Origem e evolução do conceito de
sustentabilidade; Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e políticos.

