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ANEXO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROCESSO SELETIVO 2016.1.1  

LÍNGUA PORTUGUESA 

A prova pretende avaliar a capacidade do candidato de 
interpretar textos e usar regras gramaticais em 
contextos significativos de uso da língua em suas 
diversas modalidades.
Níveis e funções da linguagem. Pontuação. Ortografia. 
Acentuação gráfica. Sintaxe textual (concordâncias, 
regências e colocação pronominal). Figuras de 
linguagem. Interpretação de textos.

REDAÇÃO

Será avaliado o domínio de recursos que garantem a 
eficiência textual no que se refere à:
- adequação ao tema;
- adequação ao tipo de composição solicitado;
- adequação ao nível de linguagem;
- coesão;
- coerência;
- clareza;
- correção gramatical.
- progressão textual/discursiva e translineação.

LITERATURA BRASILEIRA E PORTUGUESA

A prova de literatura, entendida como forte expressão de 
cultura, exigirá que o candidato identifique e 
compreenda na Literatura Portuguesa e Brasileira, os 
seguintes períodos, suas características mais marcantes 
e seus principais autores e obras.

Trovador ismo: Cant igas l í r icas. Humanismo. 
Classicismo. Barroco: lirismo (religioso e amoroso) 
e a sátira de Gregório de Matos Guerra. Simbolismo. 
Arcadismo. Romantismo. Realismo. Naturalismo. 
Parnasianismo. Modernismo.

MATEMÁTICA

A prova exigirá do candidato raciocínio lógico-
matemático, bem como a aplicação de conceitos diante 
de situações-problema.
Conjuntos. Porcentagens. Álgebra Linear. Funções, 
Trigonometria. Noções de Probabilidade. Progressão 
aritmética e geométrica.

HISTÓRIA

O candidato deverá demonstrar conhecer a evolução 
social, política e econômica da Humanidade a partir da 
Revolução Industrial e saber situar, no contexto geral, 
suas causas e conseqüências, utilizando-se da 

aplicação de conceitos para a compreensão dos 
processos históricos no âmbito sócio-cultural.

A Revolução Industrial e seus efeitos sociais, políticos 
e econômicos no século XIX. A Constituição de novos 
mundos do trabalho no Brasil. A formação da nova 
ordem mundial e seus reflexos no mundo do trabalho 
na sociedade contemporânea. As bases da 
modernidade: do nascimento das democracias 
burguesas ao colapso das guerras contemporâneas. 
O Estado e a sociedade neoliberalismo. A Era de 
Revoluções: a modernidade e suas contradições. O 
cenário das intransigências e os movimentos sociais 
no século XX. Cultura, “civilização” e modernidade. 
Religiosidade e cultura afro-brasileira. Movimentos 
sociais, políticos e econômicos da Atualidade.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

A prova de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) 
destina-se a testar a capacidade de:
a) compreensão de textos escritos (em Inglês ou 
Espanhol);
b) identificação das diferentes funções sintático-
semânticas dos vocábulos, locuções e expressões 
idiomáticas de uso corrente;
c) utilização da língua em contextos situacionais.

A formulação das questões será redigida em 
português assim como as respostas.
Os textos, de interesse geral, serão extraídos de 
livros, revistas, jornais, ou outras publicações não 
especializadas.

GEOGRAFIA
A prova avaliará o conhecimento do aluno quanto ao 
espaço geográfico mundial , suas pr incipais 
manifestações, exigindo do aluno construção e 
aplicação de conceitos das várias áreas do 
conhecimento para a compreensão de fenômenos 
naturais e de processos histórico-geográficos.         
Processo de desenvolvimento do capitalismo, o 
subdesenvolvimento; a geografia das indústrias, a 
produção mundial de energia; a economia socialista 
de mercado, os países emergentes;  ; a economia 
brasi leira contemporânea, Característ icas e 
crescimento da população mundial; a população 
brasileira; o espaço urbano do mundo contemporâneo, 
as cidades e a urbanização brasileira, impactos 
ambientais urbanos.; atividades econômicas no 
espaço rural, a agricultura.
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