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PORTUGUÊS 

O candidato será avaliado pela competência em entender textos de naturezas diversas - inclusive o literário – e 
em produzi-los de forma que demonstre sua capacidade de pensar e expressar-se por escrito sobre determinado 
tema. No que se refere aos conhecimentos linguísticos, espera-se que reconheça as múltiplas manifestações da 
linguagem e a diversidade da língua, e que demonstre competência e habilidade nos conteúdos a seguir: 

Parte I - Língua Portuguesa 

1- Distinção entre as modalidades e as variedades da língua 
2- Sistema ortográfico vigente 

2.1- Ortografia; 
2.2- Pontuação. 

3- Morfossintaxe  
3.1- Flexão nominal; 
3.2- Flexão verbal;  
3.3- Estrutura e formação de palavras; 
3.4- Concordância nominal e verbal; 
3.5- Regência nominal e verbal; 
3.6- Colocação das palavras na frase; 
3.7- Pronomes: emprego e funções. 

4- Semântica e estilística 
4.1- Denotação e conotação; 
4.2- Figuras de linguagem. 

5- Processos de organização do texto 
5.1- Estratégia de articulação do texto; 
5.2- Coordenação e subordinação; 
5.3- Coesão e coerência; 
5.4- Intertextualidade; 
5.5- Funções da linguagem. 

 
Parte II – Literatura de Língua Portuguesa 
Espera-se que o candidato identifique e reconheça as principais características das obras literárias a seguir e que 
seja capaz de relaciona-las ao contexto de sua produção e estética literária a que pertencem (Realismo, 
Modernismo, etc.) à qual cada uma se refere. 

1- Capitães da Areia - Jorge Amado 
2- O Ateneu – Raul Pompéia 
3- Quincas Borba - Machado de Assis 
4- O cortiço - Aluísio Azevedo 
5- Angústia - Graciliano Ramos 
6- Sentimento do mundo - Carlos Drummond de Andrade 
7- “A terceira margem do rio” - Guimarães Rosa, presente na coletânea estórias 
8- “Os desastres de Sofia” - Clarice Lispector, presente na coletânea A legião estrangeira 

 

Parte III - Redação 

O candidato deverá demonstrar domínio dos recursos morfossintáticos e semânticos da língua. As produções 
textuais deverão estar adequadas ao tema proposto, ao gênero textual e ao uso da norma-padrão. Serão 
considerados também os fatores de coesão (articulação dos elementos textuais) e de coerência (organização 
lógica e não contradição das ideias). 
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MATEMÁTICA 

Parte I - Aritmética, Álgebra e noções de lógica 
Parte II - Noção intuitiva de conjuntos: operações com conjuntos 

Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais e complexos (propriedades, operações, ordem, 
valor absoluto). 

Parte III - Funções 
Gráficos e operações; inversa de uma função; funções: lineares, quadráticas, modulares, exponenciais e 
logarítmicas. 

Parte IV - Equações e inequações 
Parte V - Polinômios 

Relações entre coeficientes e raízes, teorema fundamental da Álgebra. 
Parte VI - Sequências: noções, limite de sequências infinitas; progressões aritméticas e geométricas 
Parte VII- Análise combinatória: noções, binômio de Newton; probabilidade 
Parte VIII - Geometria 

Geometria Plana: figuras planas, semelhança; relações métricas e áreas; 
Geometria Espacial: posições relativas entre pontos, retas e planos, poliedros, sólidos de revolução 
(cilindros, cones e esferas) e troncos: conceito, semelhança e relações métricas; inscrições, circunscrição 
e volume. 

Parte IX - Trigonometria: arcos e ângulos (medida, relação entre arcos); funções trigonométricas 
Parte X - Álgebra Linear e Geometria Analítica no plano e no espaço 

Os espaços vetoriais R2 e R3; 
Operações com vetores: adição; multiplicação de um vetor por um escalar, produtos: escalares, vetoriais 
e mistos. 

Parte XI - Matrizes: operações; inversa de uma matriz; determinantes de matrizes 2x2 e 3x3 
 

HISTÓRIA 

 
Parte I – Antiguidades; O mundo ocidental durante as Épocas Medieval e Moderna (Século XV ao Século XVIII) 

Expansão marítima e comercial; Estado Moderno e Absolutismo; Estado Moderno e Mercantilismo; 
América pré-colombiana; colonização europeia na América; Brasil-Colônia; Humanismo e Renascimento. 

Parte II - A Formação do mundo contemporâneo (1760/80 a 1870/80) 
Transformações econômicas: Revoluções Liberais; Restauração e Revolução; Realismo e Nacionalismo; 
crise do antigo sistema colonial Ibérico; América após a Independência; Brasil - da independência ao 
apogeu do sistema monárquico. 

Parte III - O apogeu e a crise da sociedade liberal no mundo ocidental contemporâneo (1870/80 a 1939/45) 
Apogeu liberal; as relações internacionais; Brasil - da crise monárquica à República Oligárquica 
(1870/1930); crise da sociedade liberal; Hispano-América. 

Parte IV - O mundo contemporâneo: as sociedades atuais (pós-1945) 
Crise da hegemonia europeia; sociedades capitalistas contemporâneas; o novo equilíbrio nas relações 
internacionais; sociedades afro-asiáticas contemporâneas; Hispano-América; Brasil - da República 
Populista ao autoritarismo dos governos militares; Brasil - dos governos militares aos tempos atuais. 
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GEOGRAFIA 

 
Parte I - Espaço da natureza 

As inter-relações entre os diferentes componentes do quadro natural: principais formas e estruturas do 
relevo terrestre (gênese e evolução); grandes conjuntos clímato-botânicos; águas fluviais oceânicas e sua 
importância econômica. Quadro natural: recursos e aproveitamento econômico; sensibilidade do meio 
ambiente à ação do homem e estratégias para seu uso e conservação; Cartografia e representações 
espaciais. 

Parte II - A organização do espaço mundial 
A transformação do espaço mundial; A geopolítica mundial; O espaço das contradições socioeconômicas: 
industrialização e acumulação; urbanização e estrutura interna das cidades; espaço agrícola; ação do 
Estado; população; processo de desenvolvimento/subdesenvolvimento; grandes conjuntos 
socioeconômicos do mundo atual; regionalização e conflitos mundiais. 

Parte III - Espaço brasileiro 
Integração ao processo de internacionalização da economia; industrialização, urbanização e 
marginalização; Transporte e organização do espaço; relações entre indústria e agricultura; crescimento 
populacional e políticas demográficas; ação do Estado e o planejamento socioeconômico; reprodução da 
dependência em nível nacional; regionalização do Brasil. 

Parte IV – Atualidades  
Nacionais e internacionais. 

  

BIOLOGIA 

 
Parte I - Seres vivos 

Características gerais. Variedade dos seres vivos: sistemas de classificação; regras de nomenclatura; 
conceito de espécie; categorias taxionômicas; características gerais dos principais grupos; vírus. 

Parte II - Célula 
Célula procariota e eucariota: características diferenciais. Célula animal e vegetal: componentes 
morfológicos; principais funções das estruturas celulares. Componentes químicos: importância funcional 
das substâncias químicas para a manutenção da homeostase celular, inter-relação das funções celulares: 
relação com a evolução das estruturas celulares. Núcleo interfásico: código genético. Reprodução celular: 
mitose e meiose. Tecidos. Conceito estrutural e funcional. Classificação dos tecidos animais: critérios. 
Principais características e funções dos tecidos animais e vegetais. 

Parte III - Funções vitais dos animais e vegetais 
Características e funções dos sistemas: nutrição e digestão; respiração e trocas gasosas; circulação e 
transporte; excreção; proteção; sustentação; locomoção; respostas aos estímulos ambientais e sistema 
de integração. Reprodução: sexuada e assexuada (principais exemplos); evolução nos principais grupos 
de animais e vegetais; gametogênese, fecundação e desenvolvimento embrionário; reprodução humana. 

Parte IV - Genética 
Conceitos básicos: terminologia, cruzamentos e probabilidade. Mendelismo e neomendelismo. 
Fundamentos de citogenética: genes e cromossomas; “crossing over”; anomalias cromossômicas. 
Conceitos básicos de engenharia genética. Fontes de variabilidade genética: mutação e recombinação 
gênica. Genética de populações. 

Parte V - Evolução 
Principais teorias: origem da vida e o processo evolutivo. Mecanismos evolutivos: variação genética e 
seleção natural. Evidências de evolução. Evolução dos vertebrados e dos vegetais. 

Parte VI - Ecologia 
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Fluxo de energia e matéria na biosfera. Relações ecológicas nos ecossistemas: estudo das comunidades. 
Ciclos biogeoquímicos. Sucessão ecológica e grandes biomas. Poluição e desequilíbrio ecológico: 
conservação e preservação da natureza. 

Parte VII - Saúde, higiene e saneamento básico 
Conceito e princípios básicos de saúde, higiene e saneamento. Principais doenças do homem: doenças 
carências; doenças infectocontagiosas; doenças parasitárias; principais endemias no Brasil. Defesas do 
organismo: imunização. 

Parte VIII: Temas Atuais em Biologia 
 
 

QUÍMICA 

 
Parte I - Estrutura da matéria 

Aspectos macroscópicos; teoria Atômico-Molecular; classificação periódica dos elementos; ligações 
químicas; funções químicas; estados da matéria. 

Parte II - Transformações da matéria 
Combinações químicas; leis das combinações químicas; efeitos energéticos nas reações químicas; massa 
atômica, massa molecular e mol, estudo dos gases, estequiometria, soluções, termoquímica, noções de 
cinética química; equilíbrio químico; eletroquímica; radioatividade. 

Parte III - Química Orgânica 
Características gerais; funções orgânicas, isometria; reações orgânicas; produtos naturais; química do 
petróleo. 

 

FÍSICA 

 
Parte I - Cinemática 

Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular e lançamento de 
projéteis. 

Parte II - Dinâmica 
Forças, Leis de Newton, dinâmica do movimento circular, energia, quantidade de movimento, gravitação 
universal. 

Parte III - Estática 
Equilíbrio de ponto material, momento de uma força, equilíbrio de corpo rígido. 

Parte IV - Hidrostática 
Densidade absoluta, pressão hidrostática, princípios de Pascal, empuxo. 

Parte V - Termologia 
Termometria, dilatação térmica dos sólidos e líquidos, calorimetria, estudo dos gases ideais; 
termodinâmica. 

Parte VI - Óptica Geométrica 
Princípios fundamentais, reflexão da luz, espelhos planos e esféricos, refração da luz, lentes esféricas, 
instrumentos ópticos. 

Parte VII - Eletricidade 
Eletrostática: força elétrica, campo elétrico, potencial eletrostático, capacitores; 
Eletrodinâmica: corrente elétrica, estudos dos resistores, geradores e receptores, circuitos elétricos; 
Eletromagnetismo: campo magnético, força magnética, indução eletromagnética. 

Parte VIII – Ondulatória, Oscilações, ondas, equação da onda, som, efeito Doppler 
 
 
 


