
                  

 

ESTADO DO MARANHÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE  

PROGRAMA CURSINHO PRÉ VESTIBULAR ROSARIENSE  

  

   

  

  

EDITAL 001/2023 – REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO 

NA I TURMA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ROSARIENSE    

   

A  Prefeitura Municipal de Rosário, por meio da Superintendência 

Municipal  da Juventude (SMJ), em parceria com Secretaria Municipal de Educação 

Ciência e Tecnologia (SEMED) torna público, para conhecimento dos interessados 

e objetivando atender as necessidades da comunidade juvenil no que se refere a 

democratização ao acesso ao ensino superior, em especial dos alunos que já 

concluíram o Ensino Médio ou estejam cursando o 3º Ano do Ensino Médio em 

escolas públicas e que não possuem condições econômicas para custear cursos 

preparatórios que lhes assegurem o acesso à universidade pública, as normas e os 

procedimentos para realização do Processo Seletivo para ingresso no Curso Pré-

vestibular Rosariense do município de Rosário, que se regerá de acordo com as 

condições estabelecidas neste edital.   

O Cursinho Pré-vestibular Rosariense (CPVR), é uma iniciativa da gestão 

municipal, por meio da Superintendência Municipal da Juventude, em parceria com 

a Secretaria de Educação, tendo como apoiadores professores voluntários. Tem 

como um dos objetivos principais preparar estudantes, sobretudo aqueles que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social e que muitas vezes não tem 

condições de custear um cursinho preparatório, a chegarem a ter os mesmos direitos 

de ingressarem nas universidades públicas do país.    

   

1.  DISPOSIÇÕES GERAIS   

  

A coordenação do Cursinho Pré-vestibular Rosariense (CPVR), torna  

Público o edital para as inscrições do ano letivo de 2023. Serão ofertadas 80 vagas 

para uma única turma que funcionará aos sábados, no horário das 07h30min às 12h 

e das 13:30h às 17:30h. As aulas presenciais terão início no dia 02 de maio de 2023 

e terminará no dia 04 de novembro de 2023, sendo todo curso de forma 

GRATUITA.  
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.  

  

2.1 Poderão participar do projeto aqueles que atendam os seguintes critérios:  

a) ter cursado as três séries do Ensino Médio na rede pública de ensino ou estar 

cursando o 3º Ano (na rede pública de ensino), no ano letivo de 2023; b) não ser 

graduado em curso Superior;  

c) não ser aluno de graduação (não estar cursando com matricula trancada ou em 

curso);  

d) estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica;  

e) ser residente no município de Rosário.  

2.2 – Os candidatos que já concluíram o Ensino Médio, no ato da inscrição assinarão 

uma auto declaração atestando não serem graduados, graduandos ou estarem com 

curso superior trancado, conforme modelo constante do Anexo I.  

  

3.  DAS VAGAS  

  

3.1 Para o Processo Seletivo do Cursinho Pré Vestibular Rosariense (CPVR) 2023, 

serão ofertadas 80 (oitenta) vagas, distribuídas da seguinte forma:  

a) 20% (vinte por cento) das vagas, ou seja, 16 (dezesseis) vagas para pessoas com 

deficiência;  

b) 64 (sessenta e quatro) vagas serão destinadas aos demais candidatos.  

3.2 As vagas não preenchidas nos termos da alínea “a” do subitem 3.1 serão 

acrescidas a quantidade destinada aos demais candidatos.   

  

4.  DAS INSCRIÇÕES   

  

4.1 As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas no período de 20 de março 

de 2023 a 31 de março de 2023, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. E serão 

previamente realizadas na Superintendência Municipal da Juventude (SMJ), 

localizada na Av. Vitorino Freire, n°506. Centro. Rosário (MA).  
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4.2 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher corretamente a ficha de 

inscrição (ANEXO II) no local constante no item 3.1, apresentando 2 (duas) fotografias 

3x4 recentes e iguais e os seguintes documentos, em original e cópia: a) Carteira de 

identidade (RG) e CPF;  

b) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente para os que já concluíram 

(em caso de ausência do mesmo, o boletim escolar serve como comprovação de 

conclusão);  

c) Declaração de que cursa o terceiro ano do Ensino Médio (somente para aqueles 

que cursam o 3° ano do Ensino Médio);  

d) Comprovante de residência (conta de energia elétrica)  

e) Comprovante de participação em programas sociais, se possuir (Auxilio Brasil/Bolsa 

Família, Auxilio Emergencial, etc.)  

4.3 O candidato com deficiência deverá informar e especificar, no ato da inscrição, 

as condições necessárias à sua participação no processo seletivo.   

4.4 A inscrição no Cursinho Pré-vestibular Rosariense (CPVR) 2023 é totalmente 

GRATUITA.  

ATENÇÃO: A inscrição só será efetuada mediante a entrega de todos os documentos 

listados no edital.   

  

5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO:  

  

5.1 A seleção se dará em uma etapa que será eliminatória e classificatória. Essa etapa 

será descrita abaixo.  

1ª ETAPA: Prova (Simulado)  

- A prova (Simulado) será realizada no dia 02 de abril de 2023, com início às 8h, 

com duração de 04 (quatro) horas, em local a ser definido pela Coordenação do 

Cursinho Pré-vestibular Rosariense (CPVR), e divulgado com antecedência mínima 

de 02 (dois) dias antes da sua realização.  

- Os locais de prova serão afixados no prédio da Superintendência Municipal da 

Juventude (SMJ) e nas escolas Centro Educa Mais Raimundo João Saldanha, Centro 

de Ensino Luiza Sousa Gomes, Centro de Ensino Professor Joaquim Santos e demais 
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escolas da rede estadual, além da divulgação nas redes sociais da Prefeitura 

Municipal de Rosário.   

- A prova objetiva de múltipla escolha constará de 45 QUESTÕES, com cinco 

opções de resposta, porém apenas uma resposta será a correta. As questões da prova 

(Simulado) serão referentes aos conteúdos programáticos das disciplinas Língua 

Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa, Matemática, Física, Química, 

Biologia, Geografia e História, vivenciados no Ensino Médio ou equivalente, indicados 

no ANEXO III, de acordo com o quadro a seguir:   

  

DISCIPLINAS  NÚMERO DE QUESTÕES   

Língua Portuguesa/Literatura  10  

Matemática  07  

Física  05  

Química  05  

Biologia  05  

Geografia  05  

História  05  

Espanhol/Inglês  03  

Total  45  

  

- Na prova objetiva cada questão valerá 2 (dois) pontos. Na hipótese de serem 

anulados quaisquer quesitos dessa prova, os seus valores, em pontos, serão 

atribuídos em favor de todos os candidatos.   

- As provas terão início no horário estabelecido (8h), devendo o candidato 

comparecer ao local pré-estabelecido com antecedência de 30 (trinta) minutos, 

portando obrigatoriamente: original do documento oficial de identificação com 

foto e caneta esferográfica tinta preta ou azul, escrita grossa.   

-Para registro das respostas das questões da prova, será fornecido ao candidato um 

cartão-resposta.   
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- Após o início da prova, o candidato só poderá ausentar-se da sala, quando 

autorizado pelo Coordenador, e devidamente acompanhado por um fiscal ou após ter 

entregue o seu cartão-resposta, dando-a como concluída.   

- O cartão-resposta não poderá ser substituído, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato marcá-lo adequadamente.   

- O candidato que faltar a prova ou usar de meios ilícitos durante a aplicação da 

mesma, ou ainda praticar atos contra as normas ou disciplina, será eliminado do 

processo seletivo.   

- A presença do candidato no dia da realização da prova será comprovada por 

meio de sua assinatura em documento específico para esse fim.   

- Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento 

implicará na eliminação automática do candidato.   

- Será impedido de realizar a prova o candidato que chegar atrasado em relação 

ao horário de início da prova.   

- É permitido ao candidato levar seu caderno de prova, somente a partir das 11h.  

- É vedado ao candidato após o término da sua prova, permanecer nos corredores e 

pátio da escola. O mesmo deverá retirar-se de imediato das instalações onde as 

provas estão sendo realizadas.   

- As pessoas com deficiência participarão do Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e os 

critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação.   

  

6. DAS PROVAS PARA OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA OU COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS  

  

6.1 Será concedido tratamento especial aos candidatos com deficiência (auditiva, 

física, visual e múltipla) e àqueles que a critério médico, devidamente comprovado, 

estiverem impossibilitados de realizar as provas na sala previamente indicada para 

sua realização.   

6.2 O candidato que se encontrar em uma das situações descritas no item 6.1 

encaminhará requerimento a Coordenação Geral, anexando atestado médico, até 24 

horas do início da prova.   
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6.3 O candidato com deficiência deverá declarar, no momento da inscrição, essa 

condição e especificar a deficiência, apresentado Laudo Médico Original, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência. Este laudo ficará retido e será anexado ao formulário de 

inscrição. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não será considerado como 

deficiente apto a concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal 

opção no formulário de inscrição.   

6.4 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos 

com deficiência, estas serão revertidas aos demais aprovados, com a estrita 

observância da ordem de classificação.   

  

7. DAS PONTUAÇÕES DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:  

  

  

- 1ª ETAPA: Prova (Simulado):   

• A prova objetiva será corrigida através dos cartões-resposta. E os alunos 

pontuarão até 90 (noventa) pontos.  

• O preenchimento das vagas será por meio de processo classificatório 

obedecendo à ordem decrescente da pontuação final obtida pelo candidato e da 

disponibilidade de vagas (subitem 3.1) em cada uma das respectivas categorias em 

que o candidato se inscreveu para a concorrência.   

  

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  

  

8.1. Havendo empate de candidatos com igual desempenho, o desempate para fins 

de classificação nas vagas far-se-á com a aplicação sucessiva dos seguintes 

critérios:   

a) Maior nota em Língua Portuguesa;   

b) Candidato que apresentar menor tempo já decorrido da conclusão do Ensino  

Médio;   

c) Baixa renda (critério é a conta de energia);  
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d) Candidato mais idoso.   

    

 

9.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DO PERÍODO DAS MATRICULAS  

  

9.1 O resultado do processo seletivo será válido somente para a I Turma do Cursinho 

Pré-vestibular Rosariense (CPVR) a ser realizado no ano letivo em curso (2023).   

9.2. Não será concedida, em nenhuma hipótese, revisão de prova, segunda 

chamada, pedido de vista ou recontagem de desempenho.   

9.3. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer à prova.  

9.4 O resultado do seletivo, objeto do presente edital, será divulgado no dia 10 de abril 

de 2023 e será afixado no prédio da Superintendência Municipal da Juventude (SMJ), 

no mural das escolas estaduais do município e nas redes sociais da Prefeitura 

Municipal de Rosário.  

9.5 O período das matrículas dos candidatos classificados transcorrerá no período de 

14 de abril a 19 de abril de 2023, das 8h às 11h30, das 13h às 17h. E ocorrerá no 

prédio da Superintendência Municipal da Juventude (SMJ), localizada na localizada 

na Av. Vitorino Freire, n°506, centro, Rosário (MA).  

  

10.  DOS PROFESSORES DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ROSARIENSE 

(CPVR)  

a) Língua Portuguesa – Professora Oziele de Sousa Santos.  

b) Literaturas Brasileira e Portuguesa – Professor João Victor Muniz Marques.  

c) Redação – Professor Júlio César de Andrade.  

d) Matemática I – Professora Alessandra Mendes Fonseca.  

e) Matemática II – Professor Robert William Martins Pires.  

f) Biologia – Professor Willames Ramos Vasconcelos.  

g) Física – Professor Willames Ramos Vasconcelos.  

h) Química –  Professora Talita Cristina Raiol Carvalho.  

i) Geografia I – Professora Arliane Raquel de Carvalho Nascimento.  

j) Geografia II – Professora Karina Vieira de Govêa.  

k) História – Professor Antônio Marcos Melo Costa.  

l) Inglês/Espanhol – Professora Sabrina Lima dos Santos.  
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11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO:  

  

11.1 A comissão de seleção consiste nos profissionais que irão corrigir as provas 

(simulados) e a Comissão de Coordenação do Programa.  

a) Sabrina Lima dos Santos – Coordenadora Geral do Programa.  

b) Célia Maria Vieira da Silva- Pedagoga e Supervisora do Programa  

c) Professores citados no item 10  

  

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

  

12.1 - Fica estabelecido o calendário de atividades para a I turma do Curso Pré-

vestibular Municipal, conforme Anexo IV deste Edital.   

12.2 A critério da Coordenação Geral do Projeto o calendário de atividades poderá 

sofrer alteração.   

12.3 A inscrição do candidato no processo seletivo configura o conhecimento e 

aceitação de todas as normas e instruções estabelecidas neste Edital.   

12.4 Serão nulas de pleno direito, tanto a classificação, como inclusão do candidato 

no Cursinho Pré-vestibular Rosariense (CPVR), cuja inscrição houver sido feita em 

desacordo com disposto neste Edital.   

12.5 Após o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de aplicação da 

prova, os cartões- resposta e o requerimento de inscrição dos candidatos não 

classificados serão inutilizados.   

12.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral do Projeto.   

  

Rosário/MA, 16 de março de 2023.  

 José Nilton Pinheiro Calvet Filho   

Prefeito de Rosário  

Licia Rosário Carvalho Calvet 

Secretária Municipal de Educação 

Christian Luan De Sousa Desterro   

Superintendente Municipal da Juventude   

Sabrina Lima dos Santos  

Coordenadora Geral do Programa  
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 ANEXO 1 AUTODECLARAÇAO   

  

Eu, ________________________________________________________________, 

RG n°__________________________, CPF n° __________________________, 

candidato a uma vaga no Cursinho Pré-Vestibular Rosariense (CPVR), por meio do 

Processo Seletivo 2023, declaro que minha situação estudantil está em conformidade 

com o Edital n° 001/2023, item 2.1 alíneas “b” e “c” e de acordo com os critérios e 

procedimentos inerentes ao sistema.  

As informações prestadas nesta auto declaração são verdadeiras, de minha inteira 

responsabilidade, e estou ciente que, em caso de alguma informação inverídica, caso 

aprovado, serei desligado do referido Pré-Vestibular.  

  

  

Rosário (MA), _____ de ____________ de 2023.  

  

  

  

  

___________________________________________  

Candidato (a)  

   

   

   

  

  

  

  



                  

 

ESTADO DO MARANHÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO  

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE  

PROGRAMA CURSINHO PRÉ VESTIBULAR ROSARIENSE  

  

   

  

  

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO N° _________ DADOS 

PESSOAIS  

 

NOME DO CANDIDATO:  

____________________________________________________________________ 

NOME DO PAI:  

____________________________________________________________________ 

NOME DA MÃE:  

____________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ________/_______/______  

R.G.: ____________________________  C.P.F.: ____________________________  

ENDEREÇO:   

____________________________________________________________________  

BAIRRO: ________________________. CIDADE: ___________________________  

TELEFONES PARA CONTATO: (    ) __________________________  

                                                      (    ) __________________________  

E-MAIL: ____________________________________________________________  

OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA  

(      ) INGLÊS  

(      ) ESPANHOL  

CANDIDATO COM NECESSIDADE ESPECIAL  

(      ) AUDITIVA       (      ) VISUAL  

(      ) FISICA            (      ) MULTIPLA  

  

COLÉGIO DE PROCEDÊNCIA/ ANO DE CONCLUSÃO:  

____________________________________________________________________  

EM CASO DE NÃO RESIDIR COM OS PAIS   

NOME DO RESPONSÁVEL/ NÚMERO DA IDENTIDADE:  

____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

____________________________________________________________________  

C.P.F.: __________________________ PROFISSÃO: 

________________________ FONE: (      ) _____________________  

  

Rosário (MA), ____________ de _____________ de 2023. 

_____________________________________________  

Assinatura do aluno (a) /Responsável  

........................................................................................................................................  

Processo Seletivo para Ingresso no Cursinho Pré-Vestibular  

Candidato (a):___________________________________ n° de inscrição:_______ 

Rosário (MA), ______ de ______ de 2023. Responsável pela inscrição:  

____________________________________________________________________  
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ANEXO III 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS  

  

  LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS BRASILEIR A E PORTUGUESA  

1.  Programa de Língua Portuguesa, serão exigidos conhecimentos sobre:  

• Noções de variações linguísticas  

Variações linguísticas  

Variação diatópica (geográfica)   

Variação diacrônica (histórica)  

Variação diastrática (grupo social)  

Variação diafásica (formal x informal)  

Preconceito linguístico  

• Figuras de linguagem  

Sentido denotativo e sentido conotativo  

Figuras de linguagem (1° grupo)  

Figuras de linguagem (2º grupo)  

• Noções de semântica  

Significação das palavras  

Expressão idiomática, paráfrase, polissemia e ambiguidade  

• Acentuação gráfica   

Para que serve a acentuação gráfica?  

Regras gerais de acentuação • 

 Estrutura e formação de palavras      

Os elementos estruturais das palavras.  

Processos de formação de palavras.  

Derivação  

Composição   

Outros processos de formação de palavras  

• Morfologia  

Estudo das classes gramaticais  

• A sintaxe   
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Frase, oração e período  

Sujeito e predicado   

A organização dos enunciados   

Seleção, ordenação e combinação das palavras.  

Análise sintática  

Sujeito e predicado- Classificações  

Tipos de verbo no predicado Verbo 

de ligação.  

Verbo significativo   

Transitividade verbal  

Adjunto adverbial  

• Termos associados a nomes   

 Vocativo  

Aposto  

Adjunto adnominal  

Predicativo  

Complemento nominal  

• Período composto por subordinação   

• Período composto por coordenação   

• Período composto por coordenação e subordinação.  

• Crase  

Ocorrências de crase  

  

2.  No Programa de Literatura Brasileira e Portuguesa serão exigidos 

conhecimentos sobre:  

• Interpretação de texto na literatura:  

- Funções da Linguagem  

- Figuras de Linguagem  

• Escolas Literárias:  

- Era Colonial / Era Nacional.  Quinhentismo (1500 a 1601);  

 Barroco (1601 a 1768);  

 Arcadismo (1768 a 1808);  

 Romantismo (1836 a 1881);  

 Realismo (1881 a 1893);  
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 Naturalismo (1881 a 1922);  

 Parnasianismo (1882 a 1922);  

 Simbolismo (1893 a 1922);  

 Parnasianismo (1882 a 1922);  

Modernismo (1922 a 1945);  

Concretismo (1950 a 1970).  

  

  MATEMÁTICA   

  

ARITMÉTICA: Sistemas de numeração. Números reais e operações fundamentais. 

Divisibilidade: M.D.C, M.M.C e Decomposição em fatores primos. Regra de três 

simples e composta. Razão e proporção. Sequências: conceitos básicos e notações. 

ESTATÍSTICA: Estatística e Probabilidade: noções de Estatística. Medidas de 

tendência central: médias, moda e mediana. Distribuição de frequências e gráficos. 

Interpretação de gráficos estatísticos. Definição de probabilidade, espaço amostral, 

eventos, tipos de eventos, probabilidades de um evento em um espaço amostral finito. 

MATEMÁTICA FINANCEIRA: Porcentagem, Juros: simples e compostos, desconto, 

acréscimos e aplicações. ÁLGEBRA: Progressões aritméticas e geométricas. 

Relações binárias. Função: conceito de função, domínio, imagem, zeros, gráficos e 

análise de sinais. Função crescente, decrescente, constante, par, ímpar, injetora, 

sobrejetora e bijetora. Função composta e inversa. Função polinomial do 1º grau: 

zeros, variação de sinal, aplicações e representação gráfica. Função polinomial do 2º 

grau: zeros, vértice, forma fatorada, variação de sinal, máximo, mínimo aplicações e 

representação gráfica. Inequações de 1º e 2º graus e aplicações. Inequações produto 

e quociente. Função definida por várias sentenças: gráficos. Função modular, função 

exponencial, e função logarítmica: propriedades, equações, inequações, 

representação gráfica e variação do sinal. Matrizes: Conceito e notação. Tipos de 

matrizes. Operações e propriedades. Matriz inversa. Determinantes: conceito e 

notação. Propriedades. Funções Trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Zeros, 

gráficos e variação de sinal das funções trigonométricas. Equações e inequações 

trigonométricas. Sistema de equações lineares: equação linear: definição e solução. 

Sistema de equações lineares: definição, solução e classificação. Sistema homogêneo 

e sistemas equivalentes. Resolução e discussão de sistemas lineares. Sistemas de 

equações e inequações do 2º grau a duas variáveis.  

GEOMETRIA: conceitos primitivos e postulados, média geométrica. Ângulos. 

Triângulos. Quadriláteros e outros polígonos convexos. Perímetro e área das 

principais figuras planas. Circunferência e círculo: comprimento e área. Ângulos na 

circunferência. Regiões circulares. Noções básicas de trigonometria. Polígonos 

regulares: conceitos, elementos, apótema e áreas. Trigonometria: relações métricas 

no triângulo retângulo. Relações métricas num triângulo qualquer. Lei dos senos. Lei 

dos cossenos. Ciclo trigonométrico e relação fundamental. Arcos e ângulos 

trigonométricos. Medidas de arco. Arcos côngruos. Quadrantes. Relações derivadas 
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e identidades trigonométricas. Operações com arcos: adição, subtração, duplicação e 

bisseção. Geometria espacial: perpendicularismo e paralelismo de retas e planos. 

Poliedros: conceito, e elementos. Teorema de Euler. Poliedros regulares: Conceito, 

elementos e classificação. Áreas e volume: prismas, pirâmides, tronco de pirâmide, 

cilindros, cones, tronco de cone e esfera. Geometria analítica: distância entre dois 

pontos. Ponto que divide um segmento numa razão dada. Condições de alinhamento 

de três pontos. Área de polígono convexo. Estudo da reta: equações de uma reta, 

distância de um ponto a uma reta, posições relativas de duas retas e ângulo entre 

duas retas. Estudo das cônicas: circunferência, elipse, parábola e hipérbole. 

Interseção de curvas. CONTAGEM: Análise combinatória e binômio de Newton: 

princípio fundamental de contagem. Fatorial de um número natural. Números 

binominais e propriedades. Arranjo, permutação e combinação. Binômio de Newton.  

TEORIA DOS CONJUNTOS: Noções básicas de conjuntos: A reta numérica. 

Intervalos, operações e propriedades. Elemento, descrição de conjunto, pertinência, 

inclusão, igualdade e subconjuntos. O plano cartesiano. Produto cartesiano: conceito 

e representação gráfica. Sistema de coordenadas cartesianas. RACIOCÍNIO LÓGICO  

  

  FÍSICA  

  

1. Medidas em Física   

Algarismos Significativos. Sistemas de Unidades.   

2. Vetores   

Definição, Operações.   

3. Cinemática   

Cinemática da partícula em uma dimensão (Movimento Uniforme, Movimento 

Uniformemente Variado - Queda Livre).   

4. Dinâmica   

• As Leis de Newton: A Primeira Lei de Newton; A Segunda Lei da Newton, Sistema 

de Partículas e a Terceira Lei de Newton. A Força de Atrito.   

5. Trabalho energia   

Trabalho/Potência, Energia Cinética. Energia Potencial.Teorema/Trabalho-Energia.   

6. Conservação de Energia   

Forças Conservativas é não conservativa. Aplicações da Conservação de Energia.   

7. Movimento Linear   

Definição. Impulso. Quantidade de Movimento de um Sistema de Partículas.   

8. Estatística   

Corpo Rígido. Condições de Equilíbrio. Aplicações.   

9. Hidrostática   

Princípio de Arquimedes. Lei de Stevin. Princípio de Pascal.   

10. Oscilações   

O Oscilador Harmônico Simples.   

11. Onda   

Classificação das Ondas. Propagação de Ondas em Cordas.   

12. Acústica   
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O Som. A Propagação do Som. O Nível Sonoro. O Efeito Doppler.   

13. Óptica   

Propagação, Reflexão   

14. Termodinâmica   

Temperatura e Escalas Termométricas. Calorimetria. Leis da Termodinâmica.  

15. Eletrostática   

Carga Elétrica - Eletrização. Força Elétrica. Campo Elétrico.   

16. Eletrodinâmica   

Corrente Elétrica. Resistores. Associação de Resistores.   

17. Eletromagnetismo   

Campo Magnético. Força Magnética.  

  

  QUIMICA   

1.Tabela Periódica  

2.Densidade  

3. Ácidos e Bases   

4. Ligações Químicas   

5. Química Orgânica  

6. Química Ambiental  

7. Estequiometria  

  

  BIOLOGIA  

  

1. Os componentes químicos da célula                                                  

Compostos orgânicos e inorgânicos.   

2. Teorias sobre a origem da vida   

Teorias da Abiogênese, Biogênese e Hipótese de Oparin.   

3. Morfologia Celular   

Estrutura e funções da membrana, parede celular, citoplasma, orgânulos 

citoplasmáticos e núcleo celular.   

4. Metabolismo Energético Celular   

Fotossíntese, quimiossíntese, respiração e fermentação.   

5. Ácidos Nucléicos   

Estrutura do RNA e DNA e replicação.   

6. Divisão celular   

Mitose e Meiose.   

7. Reprodução e Embriologia Animal   

Tipos de reprodução, gametogênese, fecundação, o desenvolvimento embrionário 

(segmentação, gratulação, organogênese).   

8. Vírus   
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Estrutura, diversidade e reprodução, bacteriófagos, doenças causadas por vírus 

(AIDS, HPV, etc.).   

9. Reino Monera   

Morfologia das bactérias autotróficas e heterotróficas, importância das bactérias, 

doenças causadas por bactérias.   

10. Reino Protista   

Algas unicelulares ou coloniais eucariontes: Flagelados, Esporozoários, ciliados e 

Sarcodíneos, doenças causadas por protistas.   

11. Reino Fungi   

Classificação dos fungos, características gerais, estrutura e reprodução.   

12. Reino Plantae   

Classificação das plantas. Clorophyta, Pliaeophyta, Rodophyta, Bryophyta e  

Peteridophyta (características gerais, reprodução, ciclo de vida, importância). 

Gimnospermas (origem, reprodução, ciclo de vida, distribuição no mundo e no 

Brasil). Tecidos vegetais, morfologia da flor, tipos de polinização, estrutura e 

classificação dos frutos, estrutura das sementes e germinação; mecanismo de 

dispersão de frutos e sementes.  

13. Fisiologia Vegetal   

Transporte da seiva bruta e elaborada, transpiração, gutação, fotossíntese, 

respiração.   

14. Zoologia dos Invertebrados   

Características gerais e reprodução dos filos: Porífera, Cnidária, Platyhelminthes, 

Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata.   

15. Zoologia dos Vertebrados   

Características gerais e reprodução do filo Chordata.   

16. Genética   

Conceitos fundamentais: gene, genes letais, cromossomo, alelo, dominância, 

recessividade, codominância, pleiotropia e epistasia. Leis de Mendel.   

17. Evolução   

Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo. Evidências da revolução orgânica.  

Evolução dos grandes grupos e evolução do homem.   

18. Ecologia   

Conceitos básicos: indivíduo, população, espécie, comunidade, ecossistema, cadeias 

e teias alimentares, habitat, nicho ecológico, fluxo de energia, pirâmides de energia e 

biomassa. Ciclo da matéria e ciclos biogeoquímicos (Ciclo da Água, do Nitrogênio, do 

Carbono e do Fósforo). Noções de biodiversidade.  

  

  GEOGRAFIA  

1.  Espaço urbano e a urbanização brasileira.  

• O espaço urbano como espacialização do espaço geográfico;  

• O processo de urbanização no Brasil e os seus aspectos socioespaciais;  

• A transformação das cidades e suas áreas de influência.  

2.  Indústria e industrialização do Brasil   
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• Contexto histórico da industrialização no mundo; •  De que forma 

se deu o processo de urbanização no Brasil;  

• Os impactos do processo de urbanização.  

3.  Geologia, morfologia e solos  

•  A importância de compreender a estrutura e os processos formadores da Terra.  

4.  Espaço agrário e agricultura brasileira   

• A relação cidade x campo;  

• Conflitos agrários;  

• Distribuição desigual da produção;  

• Tipos de produção.  

5.  Questões ambientais, impactos e sustentabilidade  

• Impactos causados pela agricultura;  

• Aquecimento global;  

• Poluição;  

• Preservação.  

6.  Cartografia  

• Escala;  

• Projeções; •  Coordenadas;  

• Fuso Horário.  

7.  Globalização   

• Fases da globalização;  

• Facilidades da globalização; •  Produção e consumo;  

• Desigualdades.  

8.  Ordem mundial e conflitos   

• Economia;  

• Política;  

• Território;  

• Migração.  

9.  Demografia  

• Teorias;  

• Fases;  

• Distribuição geográfica;  

• IDH.  

10.  Biogeografia  

• Biomas;  

• Clima;  

• Unidades de Conservação;  

• Problemas ambientais.  

  

  HISTÓRIA  

• República Velha;   

• Período colonial e escravidão no Brasil;   
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• Era Vargas;   

• Segundo Reinado;   

• Grandes navegações;   

• Primeira e Segunda Guerra Mundial;   

• Ditadura Militar no Brasil;   

• Idade Média;   

• Revolução industrial;   

• Guerra Fria;  

• Grécia e Roma;   

• Nazismo;  

• Revolução Bolchevique;  

• Revolução Cubana; •  Holocausto;  

• Fascismo.  

  

  LÍNGUA ESTRANGEIRA  

  

O exame de Língua Estrangeira (Espanhol - Inglês) tem como objetivo de  

testar a capacidade do candidato em compreender ê interpretar textos, assim como 

avaliar seus conhecimentos sobre estruturas da língua. Todos os enfoques linguísticos 

serão contextualizados. As questões serão redigidas em português e na língua 

estrangeira escolhida pelo candidato.  

  

INGLÊS   

1. Compreensão de Textos   

Compreensão de textos autênticos (adaptados ou não) de gêneros variados, 

podendo assumir caráter interdisciplinar que poderá ser extraído de fontes diversas 

(livros, jornais, revistas, manuais, etc.) assim como, a compreensão de funções 

comunicativas do idioma estrangeiro.   

2. Gramática   

Noun: number; gender, countable an uncountable, word formation (prefixes and 

sufixes). Adjectives; kinds and degrees of comparison.   

Pronouns; all kinds   

Adjectives; kinds and degrees of comparison.   

Pronouns; all kinds   

Adverbs: formation and position.   

Verbs: all tenses and kinds.   

Prepositions: all kinds.   

Conjunctions: coordinating and subordinating  Active 

and passive voices.   

Conditional Causes.  Reported 

speech.  
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ESPANHOL   

1. Prova   

3. A prova será elaborada a nível de Ensino Médio.   

4. Os quesitos serão redigidos em Espanhol e Português.   

5. Os textos serão extraídos de fontes atuais, podendo ser adaptados ou não.  

  

2. Programa   

Compreensão global de textos.   

Questões sobre vocabulário básico: sinônimos, antônimos, expressões idiomáticas.  

Gramática: Não será avaliado o conhecimento explícito da gramática posto que esse 

conhecimento servirá apenas como suporte para a compreensão do texto.   

Los determinantes: los artículos, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos.   

El nombre: el sustantivo y el adjetivo.   

El pronombre: personal y relativo.   

El verbo.   

El adverbio.   

Los relacionantes: la preposición. La conjuncion  
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ANEXO IV  

TURMA I PRÉ-VESTIBULAR   

CRONOGRAMA 2023  

  

ETAPAS  PERIODOS  

LANÇAMENTO DO EDITAL  16/03/2023  

INSCRIÇÕES  20/03 a 31/01  

PROVA/SIMULADO  02/04  

RESULTADO DA PROVA  10/04  

MATRICULAS  14/04 a 19/04  

AULA INAUGURAL  02/05  

AULAS  06/05 a 04/11  

  


