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e

SeUòao

RESOLVE:

de.

Ant. 2? - RevoQam-òe. cu cLíupoòTç.õeu ejm c.owtA.aAÃ.0.

SALA VAS SESSÕES, VE ABRIL26 VE 7 993

ROBERTO VA CUNHA PENEVO
PRESIDENTE

A/lZ. 1Q - Aprova*. oa P/iog/tamaA pa/ta o Conca/bóo VeAttbutaJc 
1994, con^ostme Anexo I.

7

0 CONSELHO VE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO VA UNIl/ERSIVAVE FEVE- 
VEPAL VO ESPIRITO SANTO, no ouso de òaaA atAtbatçõe^ íegcú^ e e^tatLUta,- 
/biaò, tendo em viAta. o que coneta do PtioeeAòo nQ 2.709/93-53 - P/tó- 
Petto^ita de Graduação;

CONSIVEPANVO o Pa/iecM. da ComíAAcio de Enòtno de Gfáidaaç.ã.0 
Extensão; e

CONSIVERANVO, atnda, a aprovação anãntme do Ptenãsito do 
0/idtnd/cta do dta 26 de absitt de 1993,



Í»ÍN0UA^ FORTWeUEGA

dade visamAs a
do e osem

candidatos, a
dee

uso

comoa
a

ema
candidatosdostextosculta formal. seos

outrosdentre
1 .
2.

2. 2.
2. 3. e

2. 4.
2. 5.

3.
do

1

questões
nível

prova 
ensino

escolha) 
avaliar

aspectos, pelos seguintes: 
proposto;

ideias com clareza e precisão

especif icamente, 
1í ngua 

devem
caracterizar, 

adequação 
expressão das
2. 1.

quanto 
capacidade de reflexão;

tem como meta avaliar

ao tema

Língua Portuguesa 
fundamental e médio, 

quanto 
culta

(questões
discursivo tem

verif icar, 
conhecimentos obtidos pelos candidatos, especialmente 
capacidade de leitura de diferentes textos da língua 

adequado da língua culta nos diversos contextos—situacionais. 
Tanto a prova objetiva (questões de múltipla 

de caráter discursivo tem como propósito 
a de caráter discursivo, 

capacidade de produção escrita 
Neste caso,

organização lógica e coerente das ideias; 
divisão adequada das ideias em parágrafos; 
uso conveniente dos processos de coordenação 
subordinação; 
pontuação adequada; 
propriedade vocabular;

ortografia.
As questões de prova, portanto, visam a uma avaliação 

desempenho linguístico (leitura e produção escrita) dos candidatos 
e, sendo assim, não há e não se espera qualquer alusão à teoria 
gramatical explícita.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA

constará de de
de

ideiasde e/ou

submeterão,se
ainda,

em
de

a

1

prova
que deverão

redigidas
idioma. Além

e oa competência 
dos candidatos nos aspectos morfológico, 
língua inglesa.

apresentado(s).
Os candidatos ao curso de

a uma
Letras-Inglês 

prova especifica de Língua Inglesa.
Essa prova constará de questões abertas 

Inglês, que deverão ser respondidas nesse mesmo 
aferir a habilidade de compreensão/interpretação do texto escrito, 

prova deverá verificar a competência e o desempenho linguísticos 
sintático e semântico da

A prova de Língua Estrangeira 
compreensão e interpretação de um ou mais textos, 
autênticos, retirados de livros, revistas e Jornais.

Nessa prova, será verificada a capacidade do vestibulando 
identificar fatos e/ou idéias contidas no(s) texto(s)



LITERATURA BRASILEIRA

Brasileira vi sa verif icara os
1-2 2-2e graus,

1.
dos séculos XIX2. e

XX,
3.

doas-

períodos4. relacionar diversos da Literaturaos
Brasileira, assinalando identidadesa s

5. da Literatura Brasileira depois

6. analisar obras

com baseserão nos
e

época;Serão focalizados: estilos de tema; linguagem
f? igurada; elementos estruturadores

tempo e dopersonagem, espaço;

texto.
Conteúdo Programático:

conceito e características.1. Literatura:
Géneros Literários.2.

José de Alencar:3. Romantismo:
Iracema

4. Rea1i smo,
Dom CasmurroMachado de Assis:

Simbolismo e Pré-Modernismo.5.
6. prosa

dos autores, obras e

1

a poesia 
principais 

tendências de 1922 aos anos 90.

foco narrativo ou ponto de vista, 
sócio-culturais

entre eles;
identificar tendências

Modernismo e Contemporaneidade:
Visão diacrônica

noçoes básicas de versificação;
da narrativa; história e enredo,

características

Naturalismo e Parnasianismo.

A prova de Literatura 
conhecimentos obtidos pelo candidato no ensino de 
no que se refere á capacidade de: 

identificar o texto literário; 
relacionar a Literatura Brasileira, 

com o contexto histórico-social

e a

a poesia e a narrativa.

em que se insere;
identificar, através de autores e obras representativos, 

características dos diversos períodos literários,
Romantismo á época atual;

literárias de autores contemporâneos do 
Espírito Santo.

As questões serão formuladas de preferência 
ttextos dos poetas mais representativos de cada período literário 
mas obras em prosa indicadas no programa.

de 1945;



Mário de Andrade: Contos Novos

7. Santo:

Bernadette Lyra: Paneiinha de breu.

2

■

Clarice Lispector: A hora da estrela 
A Literatura contemporânea no E. 
ReinaIdo Santos Neves: Suei 1.



GEOGRAFIA

coerencia com
no 1 - e

bi bli ografi a serão e
atualizadas, atl as e

ser em
1 . de textos, tabelas» mapas»

fazendo estabelecendoe
e

2. da dinamicae

modifi cado depodendo acordoser com o gr au

3. pressupondo entendi mento
de mai s pel a

do decompreensão processo e que
soei edades desi guai s podem produzi r espaços
desi guai s;

dos4. fatos acontecidos coti di ano»no
da realidade brasileira, reiaci onando-osem

com a totalidade qual numa visãona se
global do processo economi coco» e

da doo

Portanto» consi der ando
especi f i ci dade da ci enci ae a

permi ti r das capaci dades dea ve
s ao

e

onde temasos e as ar eas os
abai xo tenham mai or

1

do
rv

i nterpretaçao 
especi al

quadro 
ação humana» 

de

Como
paradi dati cas

amplas» norteadas 
hi stori co

O Programa de Geografia foi 
os conteúdos desenvolvidos — A °

desenvolvimento da sociedade; 
analise da realidade imediata» 

reiaçoes

a dinamica» 
geográfica» 
anali se»

cultural da humanidade» 
conheci mento geográf i co.

i nserem»
social» políti 

através

recurso e ao a

e avaliação na i: 
or gani zação 
poderão

elaborado em
_o2- graus.

analogi a » apli caçao
dos processos e formas de produção e organização do Espaço 
Mundial e Brasileiro. Dentro desta ótica, poderão ser» também» 
abordados aspectos geográficos do Estado do Espírito Santo.

Serão considerados os países 
relacionados no programa abaixo discriminado 
relevância» dentro de uma avaliação do quadro atual.

a abordagem dos temas propostos»
a cientificldade
devera 

íntese»

admitidas obras didaticas 
geográfico, periódicos 

conhecimentos adquiridos através dos meios de comunicação, 
questões a serem elaboradas terão como suporte: 
interpretação de textos, tabelas» mapas» gráficos 

equivalentes» fazendo comparações» 
relações e extraindo conclusões; 
compreensão dos mecanismos 
natural» enquanto



tr ansformações»1 . doA mundial:suas

1.1. A doao

1.2. a
as

di vi são1.3. na
do trabaiho atuale a

1.4. e nas

processo
nas

mercadorias

1.5. O mundo soei ali sta:

e de trabalho),
mercador i ase

e pessoas.
1.6. regi onai s

1.7.

1.3.
processos da

e os
sua

dosas cas
resultados dasosrecursos

das na a

as

2

ci dade/campo»
C cresci mento»

trabaihoí; 
capi tai s» 
recentes.

recursos

Conteúdo Programati co: 
produção 

sua estrutura

Dependenci a» 
relações do 
regi onai s
i ndustr1ali zação; 
ci dade/campo;
C cresci mento

terri tori al-internacionai 
regionalização do mundo.

dominação
mundo

di str i bui çao; 
economi co

transformações 
processos de 
di str i bui ção »

para o aproveitamento 
naturals;

soei edades

de capitais» 
Transformações recentes.

Organizações internacionais e as relações 
e mundiais.

a estrutura fundiaria; 
relações de trabalho.

e a

economias tradicionais: processos de permanência 
ou de incorporação as economias modernas.
A relação sociedade e natureza no mundo contemporâneo: 
os grandes domínios naturais; 
formação e transformação da natureza; 
naturais e as especificidades de

e as

complementar1dade 
capitalista — as disparidades

mundiais: o processo de

processos de urbanização; população 
e distribuição» condições de vida e de 
circulação e distribuição de

Tr ansfor mações

espaço
e suas particularidades, 

importância do processo de indus 
mundo conternpor ãneo.
A atividade agraria: 
produção agricola;
As transforn

nas relações 
urbanização» população 

condições de vida 
di str1 bui ção

intervenções das sociedades na natureza;
dilapidação dos recursos e a depredação ambiental;

lutas pela preservação do meio ambiente.

e pessoas.



Processo de2. territorial doe

2. 1 .

do Br asi12. 2. a
no

2. 3. Estado
a

f undiari a;2. 4. A
5

2. 5. a ao
a e

e
dee

2. 6. espaço os
naturai sos r ecursos e a
economico;

r esultados da
e

3

processo 
ci dade/campo; 
característicasD;

produçao
O

ati vi dade
agr £ cola;

da

agraria: distribuição
relações de trabalho.

ocupaçao
Brasil: apropriação
O Brasil atual
no mundo.
Regi onali zação 
terri tori o

trabaiho); 
de capitais e de pessoas, 

soeiedade/natureza no espaço brasileiro:

população C cresci mento
de vi da

processo de industri
-- interdependència e complementaridade. 
A desigual produção do espaço: o papel do
nas políticas territoriais; a atuação do capital 
nacional e internacional.

valori zação
e produção do espaço, 

nas suas desigualdades

aproveitamento economico; os 
intervenção da sociedade na natureza; 

a dilapidação de recursos, a degradação ambiental 
as lutas pela preservação do meio ambiente.

e sua inserção

distribuição, condiçoes 
circulação de mercadorias» 
Rei ação 
domínios naturais; 
política para seu



HISTÓRIA

resulta de
Hi síória. A Históriarumos do ensino deteima

mão vi sao f actual,uma com
Ée datas. estaromper com

fforma de ensino onde a 1 uno encontrao se numa
vicioso

positivi sta, ondee a
somente a

O estudo da prec i sa estar voltado um
conteúdo significativo e vi sãosoc i a1i zado com uma e

Históriarenovadora. O ensino de tem def ini rque se para a
fformação de cidadãos críticos, onde a 1 unoo se como
agente social hi storicidade f unda passadose num

dominação.1 uta s De objetopor e
aluno sujeito ativo,passe o a

transformador da sociedade em que vive.
do

westibulando de o no processo
Histórico, real idade.a

Considerando as o

de reflexão anali se1 . doa e

2. reconhecer mudanças naturezaque a s na e na
sociedade f oram transf ormadora

3. anali sar contínuo,a como um processo
ininterrupto e dialético;

4. o

5. enf ocar económicos e
culturais do Brasil danuma e
América dentro do contexto da História Geral.

Conteúdo Programático:
Civilizações da Antiguidade1.

1

compreender 
fim de utilizá-lo na transformação da 

linhas básicas do programa apresentado,

tradicional, 
necessário

posição
de reprodução de um

passivo que "sofre 
histórico,

desenvolver 
aX-

políticos,
Hi storia

para 
prática

capacidade 

conhimento histórico;

os aspectos 

visão de

candidato deverá

passiva de aprendizagem, 
conhecimento histórico fechado, etapista 

História é somente a "História do passado".

História

provocadas pela ação 
de grupos humanos;

Hi stória

num círculo

compreender o processo histórico como instrumento na 
formação da cidadania;

sóciai s,

Este programa tem por objetivo verif icar a capacidade 
conteúdo básico

pode se prender a 
memorização de nomes

O programa de História para o vestibular 
reflexão diante dos

ser capaz de:

contraditório e produzido

a História,



aspectos culturais e económicos.
2.

Cultura
grega:

3. Roma
república e império.Monarquia,
Tentativas de reforma dos Graco.

para o Feudalismo Europeu.
4. Mundo Medieval

políticos, económ1c o sAspectos sociais doe
comérciof eudali smo. Renaseimento urbano doe na

Média. O Islã.Ba ixa Idade
5. Renascimento

Caracterí sticas f atores do Renascimento.e
ItáliaRenascimento c iene iasna e

pintura ).
6. Reforma e Contra-Reforma

Crise Social Reforma Luterana, calvini stae

7.
Ascensão

marítima:da burguesia. Revolução Urbana.
ciclos oriental ocidental.os e

pré-Colombianas.
8. Absolutismo

Caracterí sticas do absolutismo. Ideologia
anti-absoluti sta: i1umini smo.o

9. O mundo Colonial

O Sociedade e cultura colonial
no Brasil.
Revolução Industrial10.

Gerai s. Pionei ri smoFatores da
Consequências da Revolução Industrial.

1 1 .
Fatores gerais. Era Napoleónica.

2

Revolução Francesa
Fases da revolução.

Egito e Mesopotâmia:
Grécia

Lutas entre patrícios

Transição do Escravismo
e plebeus.
Decadência do Império Romano.

Funcionamento do Antigo Sistema Colonial mercanti1ista. 
tráfico de escravos.

para o Capitalismo.
A expansão

Esparta e Atenas: aspectos sócio-políticos, 
religião e filosofia.

reiigiosa. 
e anglicana. Inquisição. 
Revolução Comercia1 
Transição do Feudalismo



12.
A 1810

1815. A

13.

A corteAntecedentes :

14.
científico.utópico Anarqui smo.Sociali smo e

Sindicali smo.
15.

JapãoChina, e
índia. Coloniali smo. Lutas peladoEfeitos

Monárquica.16. Brasil
sociais do 1-2 Reinado.e

Revoltas Aspectos
sociai s do Reinado.e

SéculoEspí ritoO Santo XIX:no
Trabalhodo escravo para o

Primeira Guerra Mundial17.
o Sistema de Alianças. Etapas

Significado e efeitos da guerra.do Conflito. os
18.

Era Stalinista.Antecedentes.
19.

Suas origens.
20.

Início da Ase o guerra.
do Brasil dose

Estados Unidos.
21 .

do Brasil.
de 1930.ae

3

Expansão 
vitórias do Eixo.

Segunda Guerra Mundial 
territorial

Revolução Russa
Revolução de 1917.

Regimes totalitários do Século XX
Caracterí sticas principals.

Participação 
Conjuntura mundial pós-guerra.

Brasil República
Constitucional

Imperiali smo
Neocolonialismo na África

Constituição 
económicos

Revolução 
sociais e económicos.

popula res.
2-2

Processo de Independência da América Latina 
Crise do Antigo Sistema Colonial. A 1-2 fase: 

2-a fase: 1816 - 1820.

Evolução 
oligárquica 
aspectos politicos, 
industrialização no Espírito Santo. Populismo 
características. Golpe de 1964 e a ditadura militar.

República
Era Vargas:
Processo de

Rivalidades europeias e

e na Ásia.

e suas

Processo de Independência do Brasil
Conjurações mineira e baiana, 

portuguesa no Brasil. Emancipação política. 
Movimentos Sociais do Século XIX

Independenci a.
Império, 

políticos, 
Período regencial: 
políticos, económicos 
Fim do Império. 
Imigração. Tra 
Trabalho livre.



r
luta armada. Fim da ditadura militar.

22. 1964
económicos e culturais.socials,

América Latina23.
dos Estados Unidos. Cubana.
Sandinista. Socialista no

Chile.
24. Mundo Atual

Soviética:Mudanças União Perestroi kana a e a
Glanost. Queda do Muro de Berlim a Crise doe
sociali smo leste europeu. Os conf1itos recentes.no
Reordenação económicosdos blocos mundiais: a
polarização norte-sul.

4

Hegemonia
Revolução

Revolução
Experiência

Repressão e a 
A República após 
Aspectos políticos,



BIOLOGIA

será questõesf undamentada em que
abaixo traduzo uma

de questõesgrau.
f a sena e

buscará a da
segunda f ase.de da na

Assim, que os candidatos possuam:espera-se

conhecimentos básicos de Biologia referentes1. ao

a ciência2. um um
contínua;processo acabado mas apresenta

gerais atitudes da3. e acerca
estãoBiologia, que

contidas **fora da grade tai s como:
debates sobre cultura tecnologiae

movimentosf alada;imprensa escrita e
áreaorientada satividades educacionala

e,
4. desenso e com os

correlacionarcapacidade de5.
di stintosque abranjam campos do do 2-2

grau;
6. com

coerente determinadosem a

7. de
tabelas, ae ao

coerência8. criativahabi1 idade com
inerentese

1 . Os seres vivos

A prova de Biologia 
conteúdo

ao ensino do 2-a grau.
Conteúdo Programático:

inf ormaçóes 
convivência

e integrar conhecimentos 
conteúdo

Biologia;
convivência

sempre
área

de hipóteses lógicas

mai s especif icamente, 
crítico de observação 

fenómenos da natureza;

divulgados pela
ecológicos;

capacidade 
gráf icos 
conhecimento específico do assunto;

de argumentação
conhecimentos atuai s

conteúdo programático do 2-2 grau; 
nível de conscientização de que 

uma evolução 
críticas

e da aprendizagem em
curricular”

nao e

à área de

capacidade para 
argumentação
fatos ou fenómenos apresentados;

construção, análise e interpretação de 
associando a interpretação

abrangerão o conteúdo abaixo relacionado, que 
programação esperada em nível de 2-2 grau. Constará 
com características mais genéricas na primeira 

apreciação de atributos típicos das profissões 
Ciências Biológicas e Ciências da Saúde**



Caracterí stlcas gerai s. Diversidade dos s e res
desi stemas Regrasvivos dee

Conceito denomenc1atura.
taxonômica s. dos
animai s

2.
Célula Bi omo1éc ula 2.eucariota.e

células. Funções da sda s
celular:estruturas celulares.

rneiose.
3.

Ciclos de vida.
Desenvolvimentohumana.

celular.
seres vivosEstrutura s4.

básicaestruturaPlantas: Morfologia externa:4. 1 .
(raiz, f olha, f lor,caule,de angi ospermauma

Morf ologiasemente). i nterna:f ruto e
f unções.de tecidosprincipals e suas
plantasnas

desenvolvimentoe
(crescimento edas plantas

4. 2. Animai s: i nterna:
dos tecidos. Fisiologia:estruturai s e

nutrição,
Si stemas de e

Genética5.
OsConceito de unidadescomo

seres vivos.
Mutações genicas Leis deCromosomas.

de AlelosMendel. Mecani smos
Herança e

Epi stasia.
6. Evoluçao

Evidencias daOrigem da vida. Principais

2

excreção, 
locomoção.

Morf ologia 
f unções 

digestão,

genes
Base química dos genes, 
e cromosômicas.

Reprodução
Dif erenciação

múltiplos 
Ligação

respi ração, 
proteção, 

Sistemas de integração.

herança.
poligenica.

Interação genica.

e vegetais.

t i pos 
Fisiologia: processos energéticos 
(fotossintese e respiração);

reprodução).
caracterí sticas

e funções dos

Caracterização dos principais grupos 
Importância dos principais grupos 
aspectos económicos e ecológicos.

mitose e

Determinação do sexo, 
recombinação genica.

animais e vegetais:
A Célula

herança.
hereditárias dos

Componentes morfológicos
Reprodução

Reprodução
Modalidades de reprodução.

embrionário.



Processo evolutivo. do

os
DinâmicaBi orna s.seres vivos.

e
no

8.
do

ser

passiva e
imunidade ativa.

3

7. Ecologia
Ecossistemas e biosfera.

teorias da evolução.
Homem.

doenças
principals

organismo. Imunidade

Saúde, higiene e saneamento básico
Princípios básicos de saúde. Principais doenças 

humano (causa/conseqúência/implicaçoes sociai s): 
doenças carenciais, doenças infecto-contagiosas, 
doenças parasitárias, principais endemias no Brasil. 
As defesas do

tróficas entre
Ciclos biogeoquímicos.

das populações. Conservação e preservação da natureza: 
Impacto humano, poluição e biocidas, Ecossistemas 
espécies ameaçadas de extinção, principalmente 
Brasil.



FÍSICA

comumente especi fi cadae a ao no

ati ngi dos dosa serem na s
sao:

1 . testar das 1ei sa e ao
fundamentais ca;

2. avali ar analisar do cotidi ano» tantoe
f or ma dena

1 .
de
de

or dens
erros.
di mensi onal de

2.
Ci nemati ca ôscalar

da movi mento e
uni formementeplano» variados.e

concorrentes;
de

do momento

delei
de

uniforme;

Energi amecani ca.

1

quali tati vamente» 
físicos.

vetoriais;
de

e
anali se

de
Di mensões

grandeza;
das

potencial e 
de uma mola

A matéria FÍsica» 
atri buída

Grandezas 
composição

Newton;
Momento

compreensao 
da

algarismos

quanti tati va quanto
aplicações dos fenômenos

Conteúdo Proqramati co:
Medidas Físicas

em um 
de satélites.

e vetorial

programa a seguir.
Os objetivos principais 

candi datos

equações fisicas. 
sistema internacional; grandezas 

fundamentais da Física. Representação grãfica de 
grandezas físicas em função das grandezas fundamentais 
e de outras grandezas relevantes. 
Mecânica da Partícula 
Conceito de partícula.

partícula; 
uni formes

conservaçao
i do momento

elasti cas
Interação

leis de

no exame vesti bular »

compos i ç ào e 
apli caçoes envolvendo

1i near; «
impulso e variação 
entre partículas »
bi di mensi onai s. 
força da gravitação; 
um projétil 
orbi tas

escalares e 
e decomposição 

grandezas físicas; 
si gni f1cativos 
f ísi cas; 
Sistemas de unidades;

FÍsi ca.

Grandezas e
operaçoes

vetores. Medidas

Forças 
resultante de forças. Leis 

forças de atrito. 
1i near; 

linear; colisões 
e inelasticas»

objeto de avaliação
2- Grau» estando

gravitacional;
Kleper; movi mento 

campo gravi taci onal 
Energi as ci néti ca» 

potencial elastica

uni e



Teoremai deal. do trabaiho e

3.
massa

momentouma
absoluta e

reiati va.
TI ui do uniforme em
em
Pascal dee
f1utuantes.
processos

e
e Kel vi n;

escalas e seus
estado

e
cal or a

de e
de

um
calor e

4.

movi mento
de

C ondasmovi mentos
parâmetros danao

os e
e numa

e
Ondasda sonoras:velocidade

ondasressonanci a»
e

C abordagem quali tati va) .

2

quanto a 
barmônico

trabaiho-energia; 
constante.

da
di f ração

Energi a 
materi ai s;

calor
efei tos 
f ísico;

convecção 
coeficiente

corpos 
gases perfeitos; 

reversívels: i sotérmi cos »

cen t r o de
Equilíbrio 

f orça;
densidade

primeira lei 
envolvidos nos 
Fenômenos ondulator i os

corpos;
Trabaiho

si stema;
trabaihos

um campo
de

em 
equações que 

onda; reflexão 
polari zação 
interferência

di spersi vos;
parâmetros 

ondas;

massa de
estáti co

mudança de
específico

constante.

em um 
equi 1 íbr i o 

uniforme; princípios de

Doppler 
da luz;

uma distribuição de 
r ígi do;
Massa <

tubos sonoros; efeito
Modelo ondulator1 o

Conceito de onda: classificação quanto 
vi bração, 
si mples;
ondulator i os

sobre os corpos 
dilatação dos 

1 atente.

de um corpo 
resultante.

relacionam
refração de 
onda (abordagem qualitativa); 
princípio da superposição, 
do som» cordas vibrantes, 
estacionárias

pressão
Transmissão de calor; condução» 
radiação; regime estacionário; 
condutividade térmica. Energia interna de 

da Termodinâmica; 
processos termodi nãmi cos.

- ótica

equaçao de estado dos gases 
terrestre; pressão atmosférica.

concei tos macroscópi co 
escala Celsius 

termi ca

natureza ea
Movi mentos per1ódi cos: 
lei de Hooke. Propagação 

e pulsos) em meios 
onda:

Equi1íbri os 

rnicroscopico de temperatura;

arbi trarias.

potência de uma força
Sistemas de muitas partículas
Centro de massa de um solido; 

partículas, 
momento de 

específ ica;
Conceito de pressão; pressão 

equilíbrio. LÍquidos em 
gr avi taci onal 

Arqui medes.
Estática dos 

quasi-estaticos 
isobáricos e isometricos; 
perfei tos. Atmosf era 

termicos;



F

velocidade de ce
mei o daum

da

em lentesem e e
si mples; si sterna

humana.
5. e

f undamentai s.
Leii sol antes. de Coulomb.a

e
deuma

da
su es

de
do

Geradores; corrente
e e

ef ei to lei
e

Ci rcui tos
ci rcui tos com

de um

em a um

3

potenci a;
resi Stores

i deai s; 
magnético 
bussola.

Campo 
terrestre; 
punti f or me 

fio

uma carga 
elétrica;

energi a

partículas 
de

potencial entre dois 
de

Joule;

elementares com

magneti smo 
da matéria:

Campo e potencial 
puntiforme e a 
cargas; princípio 
fundamentai s. Campo

di f er ença 
movi mento

magnéticos
eletrica: fio retilíneo e espira circular. Indução 
eletromagnética: fluxo de um campo magnético; leis de 
Faraday e de Lenz Cvi são fenomenologica e qualitativa}.

a uma carga 
si mples

conceitos

EI etri ci dade 
Consti tui ção 
Condutores e

Força 
movi mento; 

retilíneo, conduzindo

eletri co assoei ados 
di stri bui ção 
super posi ção;
uni f orme:

equi potenci ai s » 
pontos e analise 
puntiforme no campo.
resi Stores 1i neares

de Ohm; 
em serie e 

amperímetros 
geradores. 

campo magnético 
sobre uma carga 

sobre
eletrica. Campos 

produzidos por distribuições de corrente

ci rcular.

espectro luminoso; velocidade de propagação; índii 
de refração de um meio material; dispersão
luz; propagação da energia luminosa. ótica 
geométrica; raio luminoso; leis da reflexão e refração; 
reflexão total; objetos e imagens reais e virtuais» 

espelhos planos e esféricos 
delgadas; instrumentos óticos 
otico da visão

simples 
i mã; 

magnética
magneti ca 

uma corrente



MATEMÁTICA

Matemáti caA de pretende avaliar o conheci mentoprova
dopossui conteúdo dessa di sei pli na ni velque em

1i stadode abaixo» qual consti tuie graus o se numa
formação ml ni ma i ndi spensável esperada de quem

Uni versi dade. Pretende ai nda avali ar capaci dade dena a
utilização desse conheci mento resolução de questSespar a a e
problemas ligados não reai s» de formaou a a
pri or i zar não memorização de fórmulas» métodos»a mas os a
criati vi dade r aci oci ni o 1ógi co-dedutivo» dee o capazes
rei aci onar dados e propor soluções. Postura cri ti ca em
à. ci énci asoutrasmesmo

um curso de
A de deensino

encontra-se 1 i vr ono
volumes 1 » 2 e
Sao Paulo» 1979»
coberto 1 i vr os Curso de volumes 1 » 2 3» denos e
Hari ki » 1981 » e
"Fundamentos da EI ementar "» de autores» IO

de Sao Paulo.volumes » da Atual Edi tora,
como

proprios da escola de Todavi a» alguns i tensgrau. que
aprof undam ampli am alguns assuntos» tai s dee como os numero
1.2. 3» 3. 2» 6. 2» 9. 3» 9- 4» 10. 4 11 consi deradose serão apenas

deintuitiva conjuntos: de
conj untos» i gualdade» inclusão» reuni ão »
i ntersecçSo» di f erença produto cartesi ano»e

di agramasrepresentação por e
resolução de problemas.

IN»1.2. ConJ untos numéri cos: Z» Q» R e C
IN :1.2. 1 . di vi si bi1i dade» fatoresem
pri mos» máxi mo múlti pl oml ni mocomum»

números primos entre si.comum»

esboçada»
Apli cada"»

1. Conjuntos
1.1. Noção

para a prova discursiva.
Conteúdo Programático:

decomposi ção 
di vi sor

O programa cobre todos aqueles assuntos considerados 
2^

Seiji e Onaga» Dulce S. »
Matemati ca

candi dato
2°

3» de Trotta» Imenes» Jakubovic» Editora Moderna» 
assim como o conteúdo programático indicado e bem 

Matematica"»

o
1o

é o que se
espera do candidato a

concepção
melhor deli neada

Matemática e

Editora Harbra» S. Paulo» 
vários

em relação às
nível superior.

matematica aqui
Matemati ca



z» R1.2. 2. Q» de tal s
retae na

Cari tméti cas» e e

absoluto,
1.2. 3. e

vai or
f or ma algébricana e na

2.

e em
urna ao

porcentagens»

2. 2.
com uma ou

2. 3.

2. 4. e e

3.
3. 1.

3. 2. raízes reais
f undamental da

entre coefi ci entes e

4.
reais

com

4. 2.

5.
aritméticas e

f unção» 
domi ni o

geométr i ca» 
conj ugado» 

forma

álgebra»
ralzes»

grau»
J ur os

pr opr i edades »
C : represe algébrica 

absoluto»

graus
conj unto-soluçSo»

conjuntos» 
real» operaçSes 

intervalos.

Equações, 
2. 1 . graus 

2°

extremos de funçBes 
e logarítmicas e

2°

e 2°

Funções de 1 e 
quadráticas» funções
suas pr opr i edades »

pr opr i edades » 
operações 
tri gonométrica. 

inequações e sistemas
Equações: Resolução de equações de 1° < 

variável» equações redutíveis 
proporções»conj unto-soluçáo» 

simples e compostos.
Inequações: Resolução de inequações de 1° 

duas variáveis,
representação gráfica.
Sistemas de equações e de inequações a duas variáveis: 
representação gráfica» resolução» conjunto-solução.
Equações e inequações exponenciais, logarítmicas 
tr i gonométri cas.

Polinómios e equações algébricas
Definição elementar de polinómios, raízes» operações 
algébricas, propriedades da divisão de um polinómio 
por um binómio da forma Cx-a).
Pesquisa de raízes inteiras e racionais» 
e complexas, Teorema 
reiações 
multiplicidade de uma raiz.

Funções
4. 1. Concelto 

real »
de função» funções 

gráficos, domínio e imagem»
sobrejeti vidade» bi Jeti vidade» monotonicidade»
paridade» operações com funções Cem particular, 
composição)» inversibi1idade.

1 e 2 graus»
exponenciais «

suas propriedades» função módulo.
Progressões aritméticas e geométricas
Noção de seqllência» progressões

caracteri zação
representação deci mal

potenci ação
ordem» valor

de variável 
i nj eti vi dade»



combinações»e

6. 2. elementarConeei to de resultados

e radi anos.
7. 2. O»em

e ao

7. 3.

7. 4. de
lei

8.
8. 1 .

8. 2. de C eme
de

8. 3.

quadr i láteros,8. 4. Áreas e

8. 5.

8. 6.

9. 2. áreas e volumese

9. 3. sóii dos dee cones,
sóii dos semelhantes» Prinúípio de

9. 4.
10.

di stânci a
entre di vi s2opontos» segmento numa dadaum

6.
6. 1 .

7.
7. 1 .

revoluçSo»
Cavaiiere.

r etangular es: 
de

9.
9. 1.

segmento» 
polígonos» circunferência e círculo.

pi r âmi des » ci1i ndr os » 
pirâmides e de

ResoluçSo 
quai squer » 

Geometria Plana

posiçSes reiativas.
cálculo de

Caracterização e propriedades das figuras geométricas 
planas básicas: reta» semi-reta»
Angulo»

probabi1i dade» 
igual mente prováveis e aplicaçSes.

Tri gonometria
Arcos e ângulos:
FunçSes tri gonométricas: 
rr6’ rr4- rr3 e rr2- 
periodicidade, domínio 
Fórmulas de adição» 
de arcos e

medidas em graus 
cálculo de valores
redução ao 1- quadrante, 

e imagem, gráficos.
subtração, duplicação» bissecção 

apli caçoes.
triângulos retângulos e triângulos 

dos senos e dos cossenos.

cones e esferas.

geométricas, limite da soma dos termos de uma P. G. .
Analise combinatória e probabilidade 

Contagem» arranjos, permutações 
binómio de Newton.

Inscrição e circunscrição de sólidos.
Geometria analítica plana

10.1. Coordenadas cartesianas

polígonos
teorema de Tales.

Congruência e semelhança 
particular» de triângulos), 
Relaçóes métricas nos triângulos» polígonos regulares 
e círculos» o teorema de Pitágoras. 

perímetros: de triângulos» 
círculos e polígonos em geral.
Ângulos internos e externos e número de diagonais de 
um polígono. 
Inscrição e circunscrição de figuras planas.

Geometria espaci al
Retas e planos no espaço:
Relaçóes métricas 
em prismas» 
Troncos de



razáo.

10. 2. daEquaçSo reta: formas reduzida e

coeficiente angular » retas concorr entes e
paralelas, feixe de retas, di stância de ponto a
reta» ângulos entre retas, área de um triângulo.

10. 3. Equação da ci rcunferência, rei ati vas
entre retas ci rcunferências , i nequaçâo doe
ci rculo.

10. 4. Cónicas: equaçóes reduzi das»

cónicas via secçóes planas de um cone.

determinantes e sistemas lineares11 . Matrizes>
11.1. Matrizes: operaçSes e inversão.
11.2. Determinantes de ordem 2 e 3: cálculo e propriedades.
11.3. 1i neares duas três variávels: matrizSi stemas em e

di scussSo,associada, resolução» r egr a de Cr amer.

4



QUÍMICA

QuímicaA de vi sa selecionar candidatos
de modo

abrangente e integrado, de forma a avaliar, principalmente, a sua
de resolver envolvendoe

. Visa interrelacionar os
comparaçãoe estabelecer dauma

o
candidato saiba daa s no

Substâncias e misturas1 .
Matéria. Substâncias e

depureza.
estado. Alotropia.

2.
Atómica: atómicos. PartículasTeor i a modelos

átomo. Número atómicofundamentais do e massa
isóbaros e isótonos.atómica. Isótopos, Conf iguração

eletrónica números Massa molecular.e
Número de moléculaAvogadro. grama, grama,
volume molar.

3.
tabela moderna.

4.
Teoria do octeto. Tipos

ligações químicas.de Teoria
do orbital molecular. Forças das

5.
sais, hidretos.e

1

itens do programa 
química com as outras ciências.

prova
cque demonstrem conhecer os conteúdos básicos da matéria,

Conceitos, 
nomenclatura e propriedades gerais.

Além disso, é 
contribuições

quânticos.
Átomo

bases, 
classif icação,

compostas.
Estados físicos da

simples
Critérios de

problemas 
também

e número de oxidação. 
Representação de Lewis.

Hibridação. 
ligações. Forças intermoleculares. 
Funções da química inorgânica 
Ácidos, bases, sais, óxidos

e a

capacidade de Interpretar 
conceitos e princípios básicos 
conteúdos dos

explorar
conhecimento da natureza e

Classificação periódica dos elementos 
Os elementos químicos 
Propriedades periódicas e 
das substâncias químicas e 
tabela periódica. 
Ligações Químicas

Valência

importante que 
química 

no desenvolvimento tecnológico.
Conteúdo Programático:

periódica 
aperiódicas. Propriedades 
a posição dos elementos na

Elemento químico. 
Substâncias puras e misturas, 

matéria e mudanças
Processos físicos de separação.

Estrutura atómica



6.
e

7.
Hipótese de Avogadro.

8.
Pureza rendimento.e

molecular e estrutural.
9.

de de
e

moleculares e

10.

1 1 .

e
12.

da s f atorese
altera-las. em

Hidróli se.Si stema de
solubi1 idade.

13.
Eletróii se.

14.
carbono.

dosEstrutura

15.
físicase e

2

equi1íbrio, 
iónico.

Eletroquímica
Pilhas e baterias.

compostos 
oxigenados,

orgânicos.
compostos

Pr incípio 
tampão.

Tipos 
cálculos). 

solubi1 idade.

Equi1íbrio
Produto

podem
de

reações

que
Constantes

suas aplicações.
Cinética e equilíbrio químico
Velocidade

(def inição
Coeficiente de

Funções orgânicas
Notação, nomenclatura e propriedades 
químicas de diversas séries de 
Hidrocarbonetos, compostos i

reações 
Sistemas em equilíbrio.

de Le-Chatelier.

Potencial de eletrodo.
Introdução à quimica orgânica
Análise elementar. Propriedades do átomo de 

compostos orgânicos. Hibridação, 
cadeias carbónicas.

Reações químicas
Conceituação e classificação, principais 
químicas das diferentes funções inorgânicas, 
químicas (conceituação e ba1anceamento). 
Leis das combinações químicas 
Leis ponderais e volumétricas.
Relação entre massas e volumes de gases. 
Estequiometria e fórmulas 
Cálculos estequiometricos. 
Fórmula centesimal, mínima, 
Soluções 
Conceito. Ciassif icação 
concentrações de soluções 
Diluição e misturas. 
Propriedades coligativas das soluções 
iônicas. Diagrama de fase. Volumetria. 
Dispersões coloidais 
Conceito, classificação e propriedades dos colóides. 
Termodinâmica e Termoquímica 
Calor e trabalho. Os três princípios da termodinâmica 

Lei de Hess. Energia livre.



16.
Classif icação.Conceito. Isomeria plana. I somer- i a

17.
Reatividade dos

de e
e

e
Combustão.

18.

19.
ComposiçãoClassif icação. estrutura.e

20.
Biogás.Xisto. Sabões e detergentes.

3

1ipídios, 
Classif icação.

compostos 
eliminação 

eletrof i1icas

Def inição.
Exemplos.
Noções gerais
Petróleo. Hulha.

nitrogenados, compostos halogenados, organo-metálicos 
e compostos de função mista. Séries orgânicas.
Isomeria

Glicídios, lipídios, aminoácidos e proteínas
Definição. Classificação. Estrutura, nomenclatura.
Propriedades gerais. Exemplos.
Polímeros

Reações orgânicas
Classificação geral.
orgânicos. Reações de adição, 
substituição. Reações nucleof í1icas, 
radicais livres. Reações de redução


