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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CURSOS SUPERIORES

ESPECIFICAÇÕES DAS PROVAS

Disciplinas da prova objetiva Nº questões Pesos Total de pontos
Língua Portuguesa 10 2 20
Matemática 10 2 20
Geografia 05 2 10
História 05 2 10
Total 30 --- 60

Para os cursos superiores EaD as provas serão constituídas de 30 questões de múltipla 
escolha, com quatro alternativas cada. O conteúdo programático exigido será de acordo 
com conteúdos do Ensino Médio.

Prova discursiva Peso Total de pontos
Redação 1 30

LÍNGUA PORTUGUESA

LÍNGUA:
Teoria da comunicação; Semântica; Fonética; Ortografia; Morfologia: estrutura e formação
de palavras, classes gramaticais; Sintaxe: sintaxe das classes, períodos simples e 
composto, sintaxe de concordância, regência e colocação; Estilística: figuras de linguagem
e versificação.
ESTUDO DO TEXTO:
Compreensão; e Interpretação de textos; Estratégicas de articulação de texto: Coesão 
lexical e gramatical; paragrafação,
tipos de discurso (direto, indireto e indireto livre)

MATEMÁTICA

As questões de Matemática terão como objetivo avaliar a compreensão dos conceitos 
matemáticos e sua aplicabilidade a situações concretas e abstratas. Espera-se que o 
candidato possua um domínio eficiente da linguagem matemática e que demonstre 
capacidade de traduzir para essa linguagem problemas formulados de forma coloquial.
CONJUNTOS:



Conjunto e elemento: relação de pertinência; Subconjuntos: relação de inclusão; 
Operações: união, interseção, diferença e complementação; Diagrama de Venn;
CONJUNTOS NUMÉRICOS:
Números naturais e inteiros, números primos e compostos, divisibilidade, máximo divisor 
comum, mínimo múltiplo comum, decomposição em fatores primos; Números racionais e 
irracionais: operações e propriedades, representação decimal de frações ordinárias, dízimas
periódicas e conversão em frações ordinárias, ordem e valor absoluto;
RAZÕES E PROPORÇÕES:
Grandezas proporcionais; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juros 
Simples.
GEOMETRIA PLANA:
Paralelismo e perpendicularismo; Congruência de figuras planas; Semelhança de 
triângulos; Teorema de Tales e Pitágoras; Relações métricas nos triângulos; Relações 
trigonométricas no triângulo retângulo; Áreas de triângulos; Ângulos;
FUNÇÕES:
Noções fundamentais; Tipos de funções; Função par e ímpar; Crescimento e 
decrescimento; Composição de funções; Funções inversas; Gráficos de funções;
FUNÇÃO DO 1º GRAU
Definição; gráficos; Estudo do sinal; Equações e Inequações do 1º grau;
FUNÇÕES DO 2º GRAU
Definição; zeros da função do 2º grau; Vértice; Gráfico. Estudo do sinal; Equações e 
Inequações do 2º grau;
FUNÇÃO MODULAR:
Definição, propriedades e gráfico;
FUNÇÃO EXPONENCIAL:
Definição, propriedades e gráfico; Equações e inequações exponenciais; Exponenciação e 
propriedades;
FUNÇÃO LOGARÍTMICA
Definição, propriedades e gráfico; Equações e inequações logarítmicas; Logaritmos e 
propriedades;
PROGRESSÕES:
Sucessão; Progressão aritmética; Progressão geométrica;
MATRIZES:
Conceito e aplicações; Tipos de matrizes (quadrada, diagonal, simétrica, antissimétrica, 
etc.); Operações com matrizes (soma, subtração, multiplicação, multiplicação por número 
real e transposição); Matriz inversa; Determinantes: conceito, propriedades fundamentais, 
regra de Sarrus;

SISTEMA DE EQUAÇÕES LINEARES:
Sistemas lineares homogêneos e não homogêneos; Resolução de sistemas lineares; regra de
Cramer; escalonamento; Sistemas equivalentes; Sistemas determinados, indeterminados e 
impossíveis;
ANÁLISE COMBINATÓRIA:
Fatorial; Arranjos simples, combinações simples, permutações simples e com repetição; 
Binômio de Newton; Triângulo de Pascal;
GEOMETRIA PLANA:
Polígonos regulares; Círculos; Relações métricas nos polígonos regulares e círculos; Áreas 
de quadriláteros, polígonos regulares, círculo e setor circular;
TRIGONOMETRIA:



Relações trigonométricas em triângulos; Relações trigonométricas no círculo; Seno, 
cosseno, tangente, co-tangente, secante e cossecante; Funções trigonométricas; Identidades
trigonométricas.
POLINÔMIOS:
Adição e multiplicação; Identidade entre polinômios; Algoritmos de divisão; Raízes; 
Equações polinomiais;
MATEMÁTICA FINANCEIRA:
Juros simples, juros compostos; Descontos, parcelamentos;
GEOMETRIA ANALÍTICA:
Coordenadas cartesianas; Distância entre dois pontos; Estudo analítico da reta; Coeficiente 
angular; Condições de paralelismo e perpendicularismo; Distância de um ponto a uma reta;
Lugar geométrico; Lugar geométrico definido por inequações lineares; Estudo analítico da 
circunferência centrada na origem; Reta tangente a uma circunferência;
GEOMETRIA ESPACIAL:
Retas e planos no espaço; Prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas; Áreas e volumes;
NÚMEROS COMPLEXOS:
Representação geométrica; Forma trigonométrica; Operações; Módulo; Raízes complexas 
de equações do 2º grau;
PROBABILIDADE:
Espaço amostral e eventos; Eventos complementares; Probabilidade de um evento; 
Probabilidade da união e interseção de eventos; Probabilidade condicional;
NOÇÕES DE ESTATÍSTICA:
O que é a estatística; População; Amostra; Distribuição de frequência; Média; Mediana e 
Moda; Interpretação de Gráficos e Tabelas.
NOÇÕES DE LIMITES:
Noção de limite de uma sequência de números; Soma de infinitos termos de uma 
progressão geométrica; Limites de quocientes de funções elementares quando a variável 
tende a zero.

CONHECIMENTOS GERAIS

GEOGRAFIA

O programa de Geografia deve ser considerado em um enfoque que, mantendo coerência 
com os princípios e conteúdos do ensino médio, permita a observação de competências e 
habilidades construídas por parte dos candidatos ao ensino superior, consideradas 
indispensáveis à reflexão do saber geográfico.
NOÇÕES PRELIMINARES DE GEOGRAFIA:
Discussão teórica: conceitos e correntes geográficas, o universo e o sistema solar; 
Orientação; movimentos da Terra e estações do ano; Coordenadas geográficas, elementos 
de cartografia: escalas, projeções, fusos horários, fusos horários brasileiros, noções 
espaciais do Brasil e do mundo em geral, posição geográfica do Brasil e sensoriamento 
remoto;
A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO:
A estrutura geológica e a evolução do relevo relacionado com a ocupação do espaço: a 
dinâmica interna e externa da crosta, a estrutura geológica do Brasil e do planeta, os 
processos geomorfológicos e as formas de relevo, os recursos minerais do Brasil e do 
mundo, os eventos de origem geológica e geomorfológica e sua interferência sobre as 
sociedades humanas e os grandes grupos de solos; A dinâmica atmosférica e suas relações 



com o espaço físico e humano: climatologia (elementos e fatores climáticos), as 
classificações climáticas no Brasil e no mundo, os principais tipos climáticos e as 
anomalias climáticas (El Niño e outras); Os recursos hídricos e suas relações com a 
dinâmica da natureza e o desenvolvimento da sociedade: conceitos básicos de hidrografia, 
a distribuição e disponibilidade na superfície terrestre, sua relação com os outros elementos
da natureza, sua degradação, conservação e recuperação no Brasil e no mundo; A biosfera 
como recurso para o desenvolvimento: os elementos componentes dos ecossistemas e a 
ação transformadora das sociedades sobre a natureza, o solo como síntese das relações da 
atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera (degradação, conservação e recuperação); Os 
recursos naturais: as especificidades de sua distribuição no Brasil, às políticas para seu 
aproveitamento, as consequências de seu uso pelo homem;
O ESPAÇO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS:
Dinâmica e condições de vida da população: os conceitos gerais de estrutura etária; 
crescimento; distribuição espacial e mobilidade rural e urbana e seus correspondentes para 
a população brasileira; Processo de urbanização: os conceitos que definem o que são redes 
urbanas e suas implicações, metropolização, problemas urbanos; interação cidade-campo e 
seus respectivos correlatos para o Brasil; As atividades industriais e os recursos naturais: 
tipos de indústria; fatores de localização e desenvolvimento industrial; diferentes formas de
industrialização; o processo histórico da revolução científica; tecnologia e suas 
implicações; os recursos naturais, seu aproveitamento econômico e distribuição espacial; O
meio rural brasileiro: sua produção, transformações e implicações sócio-político-
econômicas; estrutura fundiária; conflitos no campo; produção agrária; relações de 
trabalho; A regionalização do espaço brasileira,
GEOPOLÍTICA BRASILEIRA:
América Latina: o Mercosul e sua estrutura, o contexto interno de seus participantes, seus 
problemas internos e sua inserção na economia globalizada; Mundo: a inserção do Brasil 
no contexto de um mundo globalizado.
A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO:
Os recursos naturais e as especificidades na sua distribuição mundial; As políticas para o 
aproveitamento dos recursos naturais no mundo; A zonalidade morfoclimática mundial; O 
processo de desenvolvimento e a transformação da natureza;
A DINÂMICA DO ESPAÇO GEOGRÁFICO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO:
A ordem econômica mundial e sua expressão política, social e demográfica; As 
experiências de integração econômica e política; Os grandes focos de tensão no mundo 
atual; A dinâmica das relações entre os espaços urbano e rural; As interrelações entre a 
atividade industrial e a evolução tecnológica; O processo de industrialização e a 
redefinição da atividade industrial na dinâmica sócio-espacial; A urbanização, a 
terceirização e as condições de vida na cidade; A atividade agrária: persistência das 
atividades de subsistência e as atividades agropastoris mais avançadas; As relações de 
trabalho em geral;
A GEOPOLÍTICA MUNDIAL CONTEMPORÂNEA:
A “globalização” da economia: as relações entre as escalas local, nacional e global; As 
transformações políticas e as novas territorialidades; As relações entre os diferentes grupos 
de países: as alianças de disputas entre as grandes potências e os demais países; Os 
conflitos territoriais, religiosos, étnicos e outros por recursos naturais e por qualidade de 
vida; As transformações na ordem política mundial;
POPULAÇÃO MUNDIAL:
Os contrastes populacionais existentes no mundo: a distribuição espacial, o crescimento 



demográfico e a distribuição de renda; Indicadores socioeconômicos no mundo; Estrutura 
de população nos diversos grupos de países: suas características; Os principais fluxos 
migratórios da atualidade;
A QUESTÃO AMBIENTAL:
O meio ambiente e suas relações com a dinâmica do quadro natural; Os ecossistemas e a 
biodiversidade; As ações de desenvolvimento sustentável.

HISTÓRIA

A História existe como conhecimento do passado. A busca incessante desse conhecimento 
funda o reconhecimento da identidade individual em sua relação direta com os lugares de 
memória, para que o homem possa compreender seu lugar no mundo. Essa condição de 
conhecimento deve partir do estudo dos processos de desenvolvimento das sociedades
modernas, suas origens e movimentos de mudança. Nesse aspecto, o estudo da História 
caracteriza-se por ser aquele que, além de situar o homem nas dimensões temporal e 
espacial, fornece-lhe elementos que permitem a construção de uma visão crítica, fundadora
da cidadania e impulsionadora da ação. Para isso, entretanto, é necessário que o 
conhecimento histórico possa dialogar com as outras áreas das Ciências Humanas e 
Sociais, estabelecendo com elas parcerias que aprimorem os modos de interpretação da 
história.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA HISTÓRIA:
Introdução aos estudos históricos (História e Ciência, História e Verdade, O Ser Humano 
como sujeito da História) História e periodização; O processo histórico: a construção do 
fato histórico e os sujeitos da história;
A TRANSIÇÃO DO FEUDALISMO PARA O CAPITALISMO E A CONSTRUÇÃO 
DA SOCIEDADE MODERNA:
A crise do feudalismo e a desagregação do Sistema Feudal; A emergência da burguesia e a 
formação dos Estados Nacionais – Absolutismo;A expansão marítima europeia; A Reforma
Protestante e a Contra Reforma Católica; O pensamento social do mundo moderno e o 
Renascimento;
A CONSOLIDAÇÃO DA ORDEM BURGUESA:
O Iluminismo e o Liberalismo econômico; As revoluções burguesas; A Independência dos 
Estados Unidos; A Revolução Industrial e a sociedade do trabalho; A crise do sistema 
colonial e a emancipação política latino-americana;
AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA:
Incas, Astecas e Maias; A grande nação Tupi-Guarani; Processo de colonização espanhola;
A INCORPORAÇÃO DO BRASIL AO SISTEMA COLONIAL:
O período pré-colonial; O sistema colonial brasileiro: o processo de ocupação, economia 
colonial, a sociedade e a cultura colonial, a ação da Igreja na colônia; A crise do sistema 
colonial brasileiro – os movimentos nativistas, o rompimento do pacto colonial;
A CONSTRUÇÃO POLÍTICA DO ESTADO NACIONAL DO BRASIL:
O processo de Independência; O Primeiro Reinado; As crises do período regencial; O 
Segundo Reinado;
A ESTRUTURA SOCIOECONÔMICA BRASILEIRA:
O processo de imigração e as transformações do mundo do trabalho; A dinâmica 
sociocultural do Segundo Reinado; A abolição da escravidão; A política interna e 
desagregação do regime europeu; Os ciclos de crescimento econômico: o café e o início da
industrialização;
A INDUSTRIALIZAÇÃO E O IMPERIALISMO NO SÉCULO XIX:



O domínio inglês; A consolidação do capitalismo industrial no século XIX: a formação do 
capitalismo norte-americano, os encaminhamentos do capitalismo europeu;
A EMERGÊNCIA DO SÉCULO XX A PARTIR DOS MOVIMENTOS SOCIAIS:
A sociedade, os movimentos e as ideias sociais do final do século XIX; A Primeira Grande 
Guerra; A Revolução Russa;
PROCESSO POLÍTICO DO BRASIL REPUBLICANO:
A organização da República (1889-1894); A República Velha: a “República do café com 
leite” (1894-1919), a crise do Estado Oligárquico e a Revolução (1919-1930);
O PERÍODO ENTRE GUERRAS E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
A Crise de 1929 e o New Deal; O Fascismo Italiano e as ditaduras do pós-guerra (1ª 
Guerra Mundial); As Democracias liberais: a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos; 
O Nazismo Alemão: da República de Weimar ao Terceiro Reich; A Segunda Guerra 
Mundial: o contexto histórico que lhe antecedeu, seus momentos iniciais (a Blitzkrieg
alemã), o movimento aliado, o “horror nazista”, a participação brasileira na guerra e o final
do conflito;
ERA VARGAS:
O Governo Revolucionário Provisório (1930-1934); O Estado Novo (1937-1945): suas 
características e movimentos internos; A Redemocratização (1946-1954): o fim da Era 
Vargas; O declínio e crise do populismo (1954-1964): a estratégia desenvolvimentista e as 
“Reformas de Base”;
A RECOMPOSIÇÃO DA ORDEM MUNDIAL:
A Guerra Fria: suas características internas; A reconstrução da Europa e a organização da 
ONU; A descolonização da África: seu movimento histórico; A expansão do socialismo na 
Europa, Ásia e América; A hegemonia americana e o Japão;
OS GOVERNOS MILITARES BRASILEIROS:
Os governos militares pós-1964 (1964-1985): os momentos históricos que antecederam ao 
Golpe Militar de 1964 e todos os governos militares do período; Os diferentes momentos 
internos dos governos militares: a fase inicial, a “linha dura” e o momento da “abertura 
política”; A situação econômica e as crises do petróleo;
A NOVA ORDEM HISTÓRICA MUNDIAL:
A “Derrocada do Comunismo”: a situação do socialismo europeu após a “Queda do Muro 
de Berlim” e as modificações territoriais na Europa; O “mundo globalizado”: a nova 
organização mundial com o advento da Internet e suas implicações históricas nas relações 
sociais;
O BRASIL ATUAL:
Os momentos políticos do pós-1985: A transição “Tancredo Neves” e o Governo Sarney; A
estabilização democrática: o Governo Collor, o “impeachment”, o Governo Itamar Franco; 
O Governo Fernando Henrique Cardoso: suas características internas e o processo eleitoral 
que culminou com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva; Os recentes desdobramentos 
histórico-políticos brasileiros.
FILOSOFIA
A NATUREZA DA FILOSOFIA:
Origem existencial da Filosofia; Origem histórica da Filosofia;
NOÇÕES DE LÓGICA:
Inferência, verdade e validade; Raciocínio dedutivo e indutivo;
A FILOSOFIA NA SUA ORIGEM GREGA:
Sócrates, Platão e Aristóteles; O conhecimento;
A FILOSOFIA MEDIEVAL E RENASCENTISTA:
Razão e fé; Poder;



A FILOSOFIA MODERNA:
Concepção racionalista; Concepção empirista;
A FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA:
Totalitarismo e democracia; Liberdade; Concepção da ciência (positivista, fenomenológica 
e dialética).
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