
 

A REITOR A, EM EXERCÍCIO,
AMAZONAS-UEA, no uso de suas atribuições legais, torna público
conhecimento dos interessados, que a UEA fará realizar 
acesso 2013 para ingresso nos cursos de graduação da Universidade do Estado do 
Amazonas nos termos da Lei Estadual Nº 2.894, de 31 de maio de 2004 e da Resolução 
Nº 22/2012, de 03 de julho de 2012, do egrégio Conselho Universitário e deste Edital. 

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONA
23 de julho de 2012. 

MARLY GUIMARÃES FERNANDES COSTA
Reitora, em exercício, da Universidade do Estado do Amazonas

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO VESTIBULAR 2 012 
(ACESSO 2013) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

1 Da participação 

1.1 Poderá participar do Concurso Vestibular 2012, acesso 2013, qualquer pessoa 
regularmente inscrita no certame, na forma deste Edital.

2 Da validade 

2.1 O resultado deste concurso é válido para o primeiro semestre do ano de 2013 e 
para o segundo semestre do mesmo ano, nos casos 
5.27, 5.5.9 e 5.5.10. 

3 Das vagas 

3.1 Em obediência ao disposto no art. 1º da Lei Estadual Nº 2.894, de 31 de maio de 
2004, as vagas ofertadas no presente concurso vestibular têm a seguinte 
distribuição: 

I. 80% (oitenta por cento) para candidatos que:

a. comprovem haver cursado as 
públicas ou privadas no 

b. não possuam curso superior completo ou não estejam cursando em instituição 
pública de ensino. 

II. 20% (vinte por cento) para candidatos que comprovem haver concluído o 
Ensino Médio ou equivalente em qualquer Estado da Federação
Distrito Federal. 
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Poderá participar do Concurso Vestibular 2012, acesso 2013, qualquer pessoa 
regularmente inscrita no certame, na forma deste Edital. 

O resultado deste concurso é válido para o primeiro semestre do ano de 2013 e 
para o segundo semestre do mesmo ano, nos casos especificados nos sub
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a. comprovem haver cursado as três séries do Ensino Médio
públicas ou privadas no Estado do Amazonas; e  
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3.2 60% (sessenta por cento) das vagas de que trata o inciso I do subitem 3.1 dos 
cursos a serem ministrados em Manaus serão destinadas aos candidatos que 
comprovem haver cursado as três séries do Ensino Médio em escola pública no 
Estado do Amazonas (art. 1º, § 1º da Lei Nº 2.894/2004).

4 Dos requisitos 

4.1 De candidato aprovado em exames supletivos, para disputar as vagas do inciso I 
do subitem 3.1, inclusive as do subitem 3.2, 
de que ele tenha estudado pelo menos 3 (três) séries do Ensino Fundamental no 
Estado do Amazonas. 

4.2 O candidato indicará, no ato da inscrição, o grupo a que pertence a vaga que 
deseja disputar, na forma dos 
pelas declarações que prestar.

4.3 Na hipótese de não ser suficiente a quantidade de candidatos classificados em um 
dos grupos de vagas, a Universidade convocará os de outro grupo correspondente, 
respeitados os critérios do A

4.4 O disposto no subitem 3.1 aplica
Superior de Ciências da Saúde, ficando reservadas as demais, integralmente, para 
os candidatos que 
apresentadas no subitem 5.5.1
constante deste Edital.

4.5 Aos candidatos que disputarem as vagas reservadas pelo subitem 4.4 aplica
disposto na letra b, inciso I, do item 3.1.

4.6 Se a quantidade de classificados por polo geográfico não for suficiente para 
preenchimento das vagas oferecidas, a Universidade convocará candidatos d
outros polos, respeitada rigorosamente a ordem de classificação.

4.7 Serão disputadas exclusivamente por can
etnias indígenas do Estado do Amazonas as vagas indicadas no item 5.6.

4.8 A comprovação das exigências de que tratam os itens anteriores será feita no ato 
da matrícula, considerando
satisfizer. 

4.9 Constatada a qualquer tempo, a falsidade de informações, de declarações ou de 
documentos relativos às situações de que trata o item anterior o candidato será 
eliminado do concurso, sendo convocado o que o seguir na ordem de 
classificação, ou, se encerrado o período de matrícula, terá cassada sua matrícula 
na universidade. 

4.10 Com base no princípio do Edital, a inscrição para o concurso vestibular importa 
em expressa aceitação, por parte do candidato, das regras estabelecidas neste 
edital, responsabilizando

 
 

 

60% (sessenta por cento) das vagas de que trata o inciso I do subitem 3.1 dos 
cursos a serem ministrados em Manaus serão destinadas aos candidatos que 

cursado as três séries do Ensino Médio em escola pública no 
Estado do Amazonas (art. 1º, § 1º da Lei Nº 2.894/2004). 

De candidato aprovado em exames supletivos, para disputar as vagas do inciso I 
do subitem 3.1, inclusive as do subitem 3.2, a Universidade exigirá comprovação 
de que ele tenha estudado pelo menos 3 (três) séries do Ensino Fundamental no 
Estado do Amazonas.  

O candidato indicará, no ato da inscrição, o grupo a que pertence a vaga que 
deseja disputar, na forma dos subitens 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 responsabilizando
pelas declarações que prestar. 

Na hipótese de não ser suficiente a quantidade de candidatos classificados em um 
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constante deste Edital. 

Aos candidatos que disputarem as vagas reservadas pelo subitem 4.4 aplica
disposto na letra b, inciso I, do item 3.1. 

Se a quantidade de classificados por polo geográfico não for suficiente para 
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da matrícula, considerando-se eliminado do certame o candidato que nã

Constatada a qualquer tempo, a falsidade de informações, de declarações ou de 
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5 Da distribuição de vagas por cursos

5.1 A Universidade do Estado do Amazonas oferece, neste vestibular, 3.569 vagas 
para cursos de graduação, sendo 1.67
acadêmicas que funcionam em
unidades acadêmicas que funcionam no interior do estado
Tabatinga e Tefé) e 164 vagas destinadas para indígenas.
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Da distribuição de vagas por cursos 

A Universidade do Estado do Amazonas oferece, neste vestibular, 3.569 vagas 
para cursos de graduação, sendo 1.675 vagas em cursos ministrados nas unidades 

cionam em Manaus e 1.730 vagas em cursos ministrados 
unidades acadêmicas que funcionam no interior do estado (Itacoatiara, Parintins, 

e 164 vagas destinadas para indígenas. 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO  

CURSO TURNO 

Educação 

Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 

Vespertino 
Noturno 

Licenciatura 
em Geografia 

Matutino 
Vespertino 

Licenciatura 
em Matemática 

Vespertino  
Noturno 

Licenciatura 
em Letras 

(Português) 

Vespertino 
Noturno  

Pedagogia 
Matutino 

Vespertino 
Noturno 

Artes e Turismo 

Dança 
Vespertino  
Noturno 

Música 
Vespertino 
Noturno 

Teatro Vespertino 

Tecnologia em 
Produção 

Audiovisual 
Vespertino 

Turismo 
Vespertino  
Noturno  

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Direito 
Vespertino 
Noturno 

Administração 
Vespertino 
Noturno 

Ciências da Saúde 

Enfermagem Integral 
Enfermagem 

(polos do 
Interior) 

Integral 

Medicina Integral 

Medicina 
(polos do 
interior) 

Integral 

Odontologia Integral 

Odontologia 
(polos do 
interior) 

Integral 

Ciências Biológicas Tecnologia em 
Biotecnologia 

Matutino 

A Universidade do Estado do Amazonas oferece, neste vestibular, 3.569 vagas 
5 vagas em cursos ministrados nas unidades 

Manaus e 1.730 vagas em cursos ministrados nas 
Itacoatiara, Parintins, 

VAGAS/
TURNO 

TOTAL  
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ÁREA DE 
CONHECIMENTO  

CURSO TURNO 

Engenharia 

e Tecnologias 

Engenharia Integral 

Tecnologia em 
Automação 
Industrial 

Noturno 

Tecnologia em 
Manutenção 
Mecânica 

Noturno 

Tecnologia em 
Análise e 

Desenvolvimen
to de Sistemas 

Noturno 

Ciências Exatas  

Meteorologia Diurno 

Licenciatura 
em Informática 

Vespertino 

Ciências Agrárias 

Engenharia 
Florestal 

Diurno 

Tecnologia em 
Alimentos  

Vespertino 

Tecnologia em 
Produção 
Pesqueira 

Matutino 

Ciências Exatas 
Licenciatura 

em Informática 
Noturno 

Educação 

Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 

Vespertino 

Licenciatura 
em Física 

Vespertino 

Licenciatura 
em Geografia 

Matutino 

Licenciatura 
em Historia 

Matutino 

Licenciatura 
em Letras 

(Português) 
Vespertino 

Licenciatura 
em Matemática 

Vespertino 

Licenciatura 
em Química 

Vespertino 

Pedagogia Noturno 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Tecnologia em 
Gestão 

Ambiental  
Vespertino 

Ciências da Saúde Enfermagem Integral 
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CONHECIMENTO

TABATINGA CESTB 

TEFÉ CEST 

VAGAS RESERVADAS PARA ÍNDIGENAS

5.2  Informações complementares:

5.2.1 Os cursos de Engenharia oferecidos pela Escola Superior de Tecnologia 
são os seguintes: Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
de Produção, 

 

 
 

 

CONHECIMENTO  
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Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 

Matutino 

Noturno 

Licenciatura 
em Geografia 

Matutino 

Noturno 
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Matutino 
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em História 
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(Português) 
Vespertino 

Licenciatura 
em Matemática 

Vespertino 

Licenciatura 
em Química 

Vespertino 

Pedagogia Vespertino 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Tecnologia em 
Gestão de 
Turismo 

Noturno 

Tecnologia em 
Gestão 

Ambiental  
Vespertino 

Ciências Agrárias 
Tecnologia em 

Produção 
Pesqueira 

Matutino 

TOTAL 
VAGAS RESERVADAS PARA ÍNDIGENAS  

TOTAL GERAL 

Informações complementares: 

Os cursos de Engenharia oferecidos pela Escola Superior de Tecnologia 
são os seguintes: Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Química e Engenharia Naval.
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3.405 3.405 
164 

3.569 

Os cursos de Engenharia oferecidos pela Escola Superior de Tecnologia 
são os seguintes: Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 

Engenharia Civil, Engenharia Química e Engenharia Naval. 



 

5.2.2 O aluno de Engenharia, após ter concluído o Ciclo Básico, deverá 
opção por um dos cursos de Engenharia oferecidos pela instituição, 
obedecendo-
determinada pelo Coeficiente de Rendimento Escolar e limitada ao 
número de vagas estabelecido, de acordo com normas específicas para 
esta opção. 

5.2.3 Os cursos de Engenharia, Enfermagem, Medicina e Odontologia são 
ministrados em período integral (manhã
com suas necessidades estender

5.2.4 O curso de Música é ministrado nos turnos vespertino e noturno, 
podendo, de acordo com suas necessidades, estender as aulas práticas 
para horário diverso (manhã, tarde ou n

5.2.5 Os cursos de Tecnologia em Produção Audiovisual
Biotecnologia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão 
de Turismo, Tecnologia em Produção Pesqueira, Tecnologia em 
Alimentos e o curso de Enfermagem em Parintins, 
regime especial, com uma única entrada e, por isso, serão regidos 
por normas específicas, não se aplicando aos ingressantes dos 
referidos cursos nem o trancamento de matrícula, nem a reopção de 
curso. 

5.2.6 O curso de Tecnologia em Produção Audiovisual
iniciadas no primeiro semestre de 2013.

5.2.7 Os cursos de Tecnologia em Biotecnologia, Tecnologia em Gestão 
Ambiental, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Produção 
Pesqueira, Tecnologia em Alimentos e Enfermagem em Parintins, terão 
suas aulas iniciadas no segundo semestre de 2013.

5.3 Dos cursos a serem ministrados na
Enfermagem, Medicina e Odontologia):

5.3.1 Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato à vaga de curso a ser 
ministrado na Capital 
deverá inscrever
disputar, na forma dos itens 3.1 e 3.2.

 
 

Grupo 01: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado em Manaus 
e Odontologia, e: 

1. tenha cursado as três séries do 
2. ou tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial 

de dois anos,  em escola pública no Estado do Amazona
3. NO ATO DA MATRÍCULA: 

3.1   não possua curso superior completo 
3.2   não tenha matricula institucional em
superior. 

CURSO 

 
 

 

O aluno de Engenharia, após ter concluído o Ciclo Básico, deverá 
um dos cursos de Engenharia oferecidos pela instituição, 
-se à sua ordem de classificação no referido Ciclo

determinada pelo Coeficiente de Rendimento Escolar e limitada ao 
número de vagas estabelecido, de acordo com normas específicas para 

 

Os cursos de Engenharia, Enfermagem, Medicina e Odontologia são 
ministrados em período integral (manhã e tarde), podendo, de acordo 
com suas necessidades estender-se ao período noturno. 

O curso de Música é ministrado nos turnos vespertino e noturno, 
podendo, de acordo com suas necessidades, estender as aulas práticas 
para horário diverso (manhã, tarde ou noite).  

Os cursos de Tecnologia em Produção Audiovisual, 
Biotecnologia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão 
de Turismo, Tecnologia em Produção Pesqueira, Tecnologia em 
Alimentos e o curso de Enfermagem em Parintins, são modul
regime especial, com uma única entrada e, por isso, serão regidos 
por normas específicas, não se aplicando aos ingressantes dos 
referidos cursos nem o trancamento de matrícula, nem a reopção de 

O curso de Tecnologia em Produção Audiovisual 
iniciadas no primeiro semestre de 2013. 

Os cursos de Tecnologia em Biotecnologia, Tecnologia em Gestão 
Ambiental, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Produção 
Pesqueira, Tecnologia em Alimentos e Enfermagem em Parintins, terão 
uas aulas iniciadas no segundo semestre de 2013. 

Dos cursos a serem ministrados nas Unidades Acadêmicas da 
Enfermagem, Medicina e Odontologia): 

Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato à vaga de curso a ser 
ministrado na Capital – exceto Enfermagem, Medicina e Odontologia 
deverá inscrever-se no grupo em que se enquadra a vaga que pretende 
disputar, na forma dos itens 3.1 e 3.2. 

Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado em Manaus – exceto Enfermagem, 

tenha cursado as três séries do Ensino Médio em escola pública no Estado do Amazonas;
tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial 

de dois anos,  em escola pública no Estado do Amazonas; e 
NO ATO DA MATRÍCULA:  

não possua curso superior completo  ou 
tenha matricula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino

TURNO LOCAL  VAGAS

O aluno de Engenharia, após ter concluído o Ciclo Básico, deverá fazer 
um dos cursos de Engenharia oferecidos pela instituição, 
se à sua ordem de classificação no referido Ciclo Básico, 

determinada pelo Coeficiente de Rendimento Escolar e limitada ao 
número de vagas estabelecido, de acordo com normas específicas para 

Os cursos de Engenharia, Enfermagem, Medicina e Odontologia são 
e tarde), podendo, de acordo 

O curso de Música é ministrado nos turnos vespertino e noturno, 
podendo, de acordo com suas necessidades, estender as aulas práticas 

 Tecnologia em 
Biotecnologia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão 
de Turismo, Tecnologia em Produção Pesqueira, Tecnologia em 

são modulares, sob 
regime especial, com uma única entrada e, por isso, serão regidos 
por normas específicas, não se aplicando aos ingressantes dos 
referidos cursos nem o trancamento de matrícula, nem a reopção de 

 terá suas aulas 

Os cursos de Tecnologia em Biotecnologia, Tecnologia em Gestão 
Ambiental, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Produção 
Pesqueira, Tecnologia em Alimentos e Enfermagem em Parintins, terão 

 Capital (exceto 

Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato à vaga de curso a ser 
eto Enfermagem, Medicina e Odontologia – 

se no grupo em que se enquadra a vaga que pretende 

Enfermagem, Medicina 

Ensino Médio em escola pública no Estado do Amazonas; 
tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial com duração mínima 

instituição pública de ensino 

VAGAS CÓDIGO  



 

Administração 
Administração 
Dança 
Dança 
Direito 
Direito 
Engenharia 
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Informática 
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Meteorologia 
Música 
Música 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Teatro 
Tecnologia em Automação Industrial
Tecnologia em Biotecnologia 
Tecnologia em Manutenção Mecânica
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 
Tecnologia em Produção Audiovisual
Turismo 
Turismo 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 01

 
 

Grupo 02: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado em Manaus 
Odontologia, e: 

1. tenha cursado as três séries do 
Amazonas; ou 

2. tenha obtido a certificação do 
três séries do Ensino Fundamental no Estado do Amazonas; e

3. NO ATO DA MATRÍCULA: 
3.1   não possua curso superior completo 
3.2   não tenha matricula institucional em

CURSO 
Administração 

 
 

 

Vespertino Manaus 24
Noturno Manaus 24

Vespertino Manaus 20
Noturno Manaus 20

Vespertino Manaus 22
Noturno Manaus 22
Integral Manaus 86

Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Manaus 20
Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno Manaus 20

Matutino Manaus 24
Vespertino Manaus 24
Vespertino Manaus 24

Letras (Português) Vespertino Manaus 20
Licenciatura em Letras (Português) Noturno Manaus 20

Vespertino Manaus 20
Noturno Manaus 20
Diurno Manaus 20

Vespertino Manaus 20
Noturno Manaus 20
Matutino Manaus 20

Vespertino Manaus 20
Noturno Manaus 20

Vespertino Manaus 20
Tecnologia em Automação Industrial Noturno Manaus 12

 Matutino Manaus 20
Tecnologia em Manutenção Mecânica Noturno Manaus 12
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

Noturno Manaus 12

Tecnologia em Produção Audiovisual Vespertino Manaus 20
Vespertino Manaus 20
Noturno Manaus 20

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 01 666

Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado em Manaus – exceto Enfermagem, Medicina e 

cursado as três séries do Ensino Médio em escola de qualquer natureza no Estado do 

tenha obtido a certificação do Ensino Médio através de exame supletivo e tenha cursado pelo menos 
três séries do Ensino Fundamental no Estado do Amazonas; e 
NO ATO DA MATRÍCULA:  

não possua curso superior completo  ou 
tenha matricula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino

TURNO LOCAL  VAGAS
Vespertino Manaus 16 

24 0101 
24 0102 
20 0103 
20 0104 
22 0105 
22 0106 
86 0107 
20 0108 
20 0109 
24 0110 
24 0111 
24 0112 
20 0113 
20 0114 
20 0115 
20 0116 
20 0117 
20 0118 
20 0119 
20 0120 
20 0121 
20 0122 
20 0123 
12 0124 
20 0125 
12 0126 

12 0127 

20 0128 
20 0129 
20 0130 

666  

Enfermagem, Medicina e 

Ensino Médio em escola de qualquer natureza no Estado do 

e tenha cursado pelo menos 

instituição pública de ensino superior. 
VAGAS CÓDIGO  

 0201 



 

Administração 
Dança 
Dança 
Direito 
Direito 
Engenharia 
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Informática 
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português) 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Meteorologia 
Música 
Música 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Teatro 
Tecnologia em Automação Industrial
Tecnologia em Biotecnologia 
Tecnologia em Manutenção Mecânica
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 
Tecnologia em Produção Audiovisual
Turismo 
Turismo 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 02

 
 
Grupo 03: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado em Manaus 
e Odontologia – e,  

1. tenha concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação 
Brasileira ou do Distrito Federal

2. não tenha matricula institucional em
NO ATO DA MATRÍCULA.
 

 
CURSO 

Administração 
Administração 
Dança 
Dança 

CURSO 
Direito 

 
 

 

Noturno Manaus 16 
Vespertino Manaus 12 
Noturno Manaus 12 

Vespertino Manaus 14 
Noturno Manaus 14 
Integral Manaus 58 

Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Manaus 12 
Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno  Manaus 12 

Matutino Manaus 16 
Vespertino Manaus 16 
Vespertino Manaus 16 

Letras (Português) Vespertino Manaus 12 
Licenciatura em Letras (Português)  Noturno Manaus 12 

Vespertino Manaus 12 
Noturno Manaus 12 
Diurno Manaus 12 

Vespertino Manaus 12 
Noturno Manaus 12 
Matutino Manaus 12 

Vespertino Manaus 12 
Noturno Manaus 12 

Vespertino Manaus 12 
Tecnologia em Automação Industrial Noturno Manaus 8 

 Matutino Manaus 12 
Tecnologia em Manutenção Mecânica Noturno Manaus 8 

 Noturno Manaus 8 

Tecnologia em Produção Audiovisual Vespertino Manaus 12 
Vespertino Manaus 12 
Noturno Manaus 12 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 02 418 

Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado em Manaus – exceto Enfermagem, Medicina 

concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação 
ou do Distrito Federal, mesmo que em diferentes localidades; e 

tenha matricula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino
DA MATRÍCULA.  

TURNO LOCAL  VAGAS
Vespertino Manaus 10 
Noturno Manaus 10 

Vespertino Manaus 8 
Noturno Manaus 8 
TURNO LOCAL  VAGAS

Vespertino Manaus 9 

 0202 
 0203 
 0204 
 0205 
 0206 
 0207 
 0208 
 0209 
 0210 
 0211 
 0212 
 0213 
 0214 
 0215 
 0216 
 0217 
 0218 
 0219 
 0220 
 0221 
 0222 
 0223 
 0224 
 0225 
 0226 

 0227 

 0228 
 0229 
 0230 
  

Enfermagem, Medicina 

concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação 

instituição pública de ensino superior, 

VAGAS CÓDIGO  
0301 
0302 
0303 
0304 

VAGAS CÓDIGO  
0305 



 

Direito 
Engenharia 
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Informática 
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Meteorologia 
Música 
Música 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Teatro 
Tecnologia em Automação Industrial
Tecnologia em Biotecnologia 
Tecnologia em Manutenção Mecânica
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 
Tecnologia em Produção Audiovisual
Turismo 
Turismo 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 03

5.3.2  Os candidatos do grupo 01 concorrerão às vagas deste grupo e, 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às dos grupos 02 e 
03. 

5.3.3  Os candidatos do grupo 02 concorrerão às vagas deste grupo e, se com 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às do grupo 03.

5.3.4  Os candidatos do grupo 03 conco

5.4  Dos cursos a serem ministrados no Interior

5.4.1  Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato à vaga de curso a ser 
ministrado no Interior deverá inscrever
a vaga que pretende disputar, na f

 
 

Grupo 04: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado no Interior e:

 
 

 

Noturno Manaus 9 
Integral Manaus 36 

Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Manaus 8 
Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno Manaus 8 

Matutino Manaus 10 
Vespertino Manaus 10 
Vespertino Manaus 10 

Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Manaus 8 
Licenciatura em Letras (Português) Noturno Manaus 8 

Vespertino Manaus 8 
Noturno Manaus 8 
Diurno Manaus 8 

Vespertino Manaus 8 
Noturno Manaus 8 
Matutino Manaus 8 

Vespertino Manaus 8 
Noturno Manaus 8 

Vespertino Manaus 8 
Tecnologia em Automação Industrial Noturno Manaus 5 

 Matutino Manaus 8 
Tecnologia em Manutenção Mecânica Noturno Manaus 5 

 
Noturno Manaus 5 

Tecnologia em Produção Audiovisual Vespertino Manaus 8 
Vespertino Manaus 8 
Noturno Manaus 8 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 03 271 

Os candidatos do grupo 01 concorrerão às vagas deste grupo e, 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às dos grupos 02 e 

Os candidatos do grupo 02 concorrerão às vagas deste grupo e, se com 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às do grupo 03.

Os candidatos do grupo 03 concorrerão somente às vagas desse grupo.

Dos cursos a serem ministrados no Interior 

Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato à vaga de curso a ser 
ministrado no Interior deverá inscrever-se no grupo em que se enquadra 
a vaga que pretende disputar, na forma do item 3.1. 

Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado no Interior e: 

0306 
0307 
0308 
0309 
0310 
0311 
0312 
0313 
0314 
0315 
0316 
0317 
0318 
0319 
0320 
0321 
0322 
0323 
0324 
0325 
0326 

0327 

0328 
0329 
0330 

 

 

Os candidatos do grupo 01 concorrerão às vagas deste grupo e, se com 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às dos grupos 02 e 

Os candidatos do grupo 02 concorrerão às vagas deste grupo e, se com 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às do grupo 03. 

rrerão somente às vagas desse grupo. 

Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato à vaga de curso a ser 
se no grupo em que se enquadra 



 

1. tenha cursado as três séries do 
Amazonas; ou 

2. tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial 
anos,  em escola pública no Estado do Amazonas; 

3. NO ATO DA MATRÍCULA: 
3.1   não possua curso superior completo 
3.2   não tenha matrícula institucional em
superior. 
 

 
CURSO 

Enfermagem 
Engenharia Florestal 
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Física 
Licenciatura em Física 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em História 
Licenciatura em História 
Licenciatura em Informática 
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática   
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Química 
Licenciatura em Química 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Tecnologia em Alimentos 
Tecnologia em Gestão Ambiental 
Tecnologia em Gestão Ambiental 
Tecnologia em Gestão de Turismo
Tecnologia em Produção Pesqueira
Tecnologia em Produção Pesqueira

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 4

 
 

 
Grupo 05: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado no Interior e, 

1. tenha concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação ou do 

 
 

 

tenha cursado as três séries do Ensino Médio em escola de qualquer natureza no Estado do 

cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial com duração mínima de dois 
anos,  em escola pública no Estado do Amazonas;  e 
NO ATO DA MATRÍCULA:  

não possua curso superior completo  ou 
cula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino

TURNO LOCAL VAGAS
Integral Parintins 32 
Diurno Itacoatiara 32 

Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Parintins 40 
Licenciatura em Ciências Biológicas Matutino Tabatinga 40 
Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno Tabatinga 40 
Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Tefé 40 

Vespertino Parintins 40 
Vespertino Tefé 40 
Matutino Parintins 40 
Matutino Tabatinga 40 
Noturno Tabatinga 40 

Vespertino Tefé 40 
Matutino Parintins 40 

Vespertino Tefé 40 
Noturno Itacoatiara 40 

Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Parintins 40 
(Português) Matutino Tabatinga 40 

Licenciatura em Letras (Português) Noturno  Tabatinga  40 
Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Tefé 40 

Vespertino Parintins 40 
Matutino Tabatinga 40 
Noturno Tabatinga 40 

Vespertino Tefé 40 
Vespertino Parintins 40 
Vespertino Tefé 40 
Noturno Parintins 40 

Vespertino Tabatinga 40 
Noturno Tabatinga 40 

Vespertino Tefé 40 
Vespertino Itacoatiara 40 

 Vespertino Parintins 40 
 Vespertino Tefé 40 

Tecnologia em Gestão de Turismo Noturno Tefé 40 
Tecnologia em Produção Pesqueira Matutino Itacoatiara 40 
Tecnologia em Produção Pesqueira Matutino Tefé  40 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 4 1384 

Candidato que desejar disputar vaga em curso a ser ministrado no Interior e,  
concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação ou do 

Ensino Médio em escola de qualquer natureza no Estado do 

com duração mínima de dois 

instituição pública de ensino 

VAGAS CÓDIGO 
0401 
0402 
0403 
0404 
0405 
0406 
0407 
0408 
0409 
0410 
0411 
0412 
0413 
0414 
0415 
0416 
0417 
0418 
0419 
0420 
0421 
0422 
0423 
0424 
0425 
0426 
0427 
0428 
0429 
0430 
0431 
0432 
0433 
0434 
0435 

 
 

concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação ou do 



 

Distrito Federal, mesmo que em diferentes localidades, ou
2. não tenha matrícula institucional em

NO ATO DA MATRÍCULA.
 

 

 

5.4.2  Os candidatos do grupo 04 concorrerão às vagas desse grupo e, se com 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às do grupo 05.

5.4.3  Os candidatos do grupo 05 concorrerão somente às vagas desse grupo.

CURSO 
Enfermagem 
Engenharia Florestal 
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Física 
Licenciatura em Física 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em História 
Licenciatura em História 
Licenciatura em Informática 
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Química 
Licenciatura em Química 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Tecnologia em Alimentos 
Tecnologia em Gestão Ambiental
Tecnologia em Gestão Ambiental
Tecnologia em Gestão de Turismo
Tecnologia em Produção Pesqueira
Tecnologia em Produção Pesqueira

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 05

 
 

 

, mesmo que em diferentes localidades, ou 
cula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino

NO ATO DA MATRÍCULA.   

Os candidatos do grupo 04 concorrerão às vagas desse grupo e, se com 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às do grupo 05.

Os candidatos do grupo 05 concorrerão somente às vagas desse grupo.

TURNO LOCAL  VAGAS
Integral Parintins 8 
Diurno Itacoatiara 8 

Biológicas Vespertino Parintins 10
Licenciatura em Ciências Biológicas Matutino  Tabatinga 10
Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno Tabatinga 10
Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Tefé 10

Vespertino Parintins 10
Vespertino Tefé 10
Matutino Parintins 10
Matutino Tabatinga 10
Noturno Tabatinga 10

Vespertino Tefé 10
Matutino Parintins 10

Vespertino Tefé 10
Noturno Itacoatiara 10

Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Parintins 10
Licenciatura em Letras (Português) Matutino Tabatinga 10
Licenciatura em letras (Português) Noturno Tabatinga 10
Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Tefé 10

Vespertino Parintins 10
Matutino Tabatinga 10
Noturno Tabatinga 10

Vespertino Tefé 10
Vespertino Parintins 10
Vespertino Tefé 10
Noturno Parintins 10

Vespertino Tabatinga 10
Noturno Tabatinga 10

Vespertino Tefé 10
Vespertino Itacoatiara 10

Tecnologia em Gestão Ambiental Vespertino Parintins 10
Tecnologia em Gestão Ambiental Vespertino Tefé 10
Tecnologia em Gestão de Turismo Noturno Tefé 10
Tecnologia em Produção Pesqueira Matutino Itacoatiara 10
Tecnologia em Produção Pesqueira Matutino Tefé  10

DE VAGAS DO GRUPO 05 346

instituição pública de ensino superior, 

Os candidatos do grupo 04 concorrerão às vagas desse grupo e, se com 
notas finais superiores ou iguais, também concorrerão às do grupo 05. 

Os candidatos do grupo 05 concorrerão somente às vagas desse grupo. 

VAGAS CÓDIGO  
 0501 
 0502 

10 0503 
10 0504 
10 0505 
10 0506 
10 0507 
10 0508 
10 0509 
10 0510 
10 0511 
10 0512 
10 0513 
10 0514 
10 0515 
10 0516 
10 0517 
10 0518 
10 0519 
10 0520 
10 0521 
10 0522 
10 0523 
10 0524 
10 0525 
10 0526 
10 0527 
10 0528 
10 0529 
10 0530 
10 0531 
10 0532 
10 0533 
10 0534 
10 0535 

346  



 

5.5 Dos cursos de Enfermagem, Medicina ou Odontologia.

5.5.1 Para concorrer aos cursos de Enfermagem, Medicina ou Odontologia, o 
candidato deverá inscrever
pretende disputar, na forma do item 4.4. 

 

 

 
 

 

Grupo 06: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso na área de Saúde (
a ser ministrado em Manaus, e: 

1. tenha cursado as três séries do 
2. ou tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencia

mínima de dois anos,  em escola pública no Estado do Amazonas; e
3. NO ATO DA MATRÍCULA: 

3.1   não possua curso superior completo 
3.2   não tenha matrícula institucional em
superior. 
 

CURSO 
Enfermagem 
Medicina 
Odontologia 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 06

 

Grupo 07: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso na área de Saúde (
a ser ministrado em Manaus, e: 

1. tenha cursado as três séries do 
Amazonas; ou 

2. tenha obtido a certificação do 
menos três séries do Ensino Fundamental no Estado do Amazonas ; 

3. NO ATO DA MATRÍCULA: 
3.1   não possua curso superior completo 
3.2   não tenha matrícula institucional em
superior. 
 

CURSO 
Enfermagem 
Medicina 
Odontologia 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 07

 
Grupo 08: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso na área de Saúde (
a ser ministrado em Manaus e,  

 
 

 

rmagem, Medicina ou Odontologia. 

Para concorrer aos cursos de Enfermagem, Medicina ou Odontologia, o 
candidato deverá inscrever-se no grupo em que se enquadra a vaga que 
pretende disputar, na forma do item 4.4.  

 

vaga em curso na área de Saúde (Enfermagem, Medicina 

tenha cursado as três séries do Ensino Médio em escola pública no Estado do Amazonas;
tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencia

mínima de dois anos,  em escola pública no Estado do Amazonas; e 
NO ATO DA MATRÍCULA:  

não possua curso superior completo  ou 
cula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino

TURNO LOCAL  VAGAS 
Diurno Manaus 24 
Diurno Manaus 29 
Diurno Manaus 24 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 06 77 

Candidato que desejar disputar vaga em curso na área de Saúde (Enfermagem, Medicina 

tenha cursado as três séries do Ensino Médio em escola de qualquer natureza no Estado do 

obtido a certificação do Ensino Médio através de exame supletivo 
Ensino Fundamental no Estado do Amazonas ; e 

NO ATO DA MATRÍCULA:  
não possua curso superior completo  ou 

cula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino

TURNO LOCAL  VAGAS 
Diurno Manaus 16 
Diurno Manaus 19 
Diurno Manaus 16 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 07 51 

Candidato que desejar disputar vaga em curso na área de Saúde (Enfermagem, Medicina 

Para concorrer aos cursos de Enfermagem, Medicina ou Odontologia, o 
se no grupo em que se enquadra a vaga que 

Enfermagem, Medicina ou Odontologia), 

Ensino Médio em escola pública no Estado do Amazonas; 
tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial com duração 

instituição pública de ensino 

CÓDIGO  
0601 
0602 
0603 

 

Enfermagem, Medicina ou Odontologia) 

Ensino Médio em escola de qualquer natureza no Estado do 

 e tenha cursado pelo 

instituição pública de ensino 

CÓDIGO  
0701 
0702 
0703 

 

Enfermagem, Medicina ou Odontologia), 



 

 

 

5.5.2 Os candidatos do grupo 06 
finais superiores ou iguais, concorrerão às dos grupos 07 e 08.

5.5.3 Os candidatos do grupo 07 concorrerão às vagas desse grupo e, se com notas 
finais superiores ou iguais, concorrerão às do grupo 08.

5.5.4 Os candidatos do grupo 08 concorrerão somente às vagas desse grupo.
 

5.5.5 Os candidatos do grupo 09 concorrerão entre si, exclusivamente às vagas 
reservadas para cada polo geográfico.

5.5.6 50% (cinquenta por cento) das vagas da área de Ciências de Saúde 
(Enfermagem, Medicina ou Odontologia) são destinadas ao Interior do Estado
para os seguintes po
 
 

CURSO 
Enfermagem (Polo 1) 
Enfermagem (Polo 2) 
Enfermagem (Polo 3) 
Enfermagem (Polo 4) 

1. tenha concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação ou do 
Distrito Federal, mesmo que em diferentes localidades; e

2. não tenha matrícula institucional em
NO ATO DA MATRÍCULA
 

CURSO 
Enfermagem 
Medicina 
Odontologia 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 08

 

 
Grupo 09: 
Candidato que desejar disputar vaga em curso na área de Saúde (
a ser ministrado em Manaus e,  

1. tenha cursado pelo menos oito séries do Ensino Básico em escola pública ou particular em 
município do polo geográfico respectivo de que trata esse edital (subitem 5.5.6)

2. tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial 
anos,  em município do polo geográfico respectivo de que trata esse edital ou,

3. tenha obtido a certificação do Ensino Médio através de Exame Supletivo e tenha cursado pelo 
menos três séries do Ensino Fundamental em município do po
esse edital; e 

4. NO ATO DA MATRÍ CULA: 
4.1   não possua curso superior completo 
4.2   não tenha matrícula institucional em
superior. 
 

 
 

 

Os candidatos do grupo 06 concorrerão às vagas desse grupo e, se com notas 
finais superiores ou iguais, concorrerão às dos grupos 07 e 08. 

Os candidatos do grupo 07 concorrerão às vagas desse grupo e, se com notas 
finais superiores ou iguais, concorrerão às do grupo 08. 

candidatos do grupo 08 concorrerão somente às vagas desse grupo.

Os candidatos do grupo 09 concorrerão entre si, exclusivamente às vagas 
reservadas para cada polo geográfico. 

50% (cinquenta por cento) das vagas da área de Ciências de Saúde 
dicina ou Odontologia) são destinadas ao Interior do Estado

polos geográficos (§ 4º do art. 2º da Lei nº 2.894/2004)

TURNO LOCAL VAGAS
Diurno Manaus 9 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 4 

o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação ou do 
, mesmo que em diferentes localidades; e 

cula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino
NO ATO DA MATRÍCULA . 

TURNO LOCAL VAGAS 
Diurno Manaus 10 
Diurno Manaus 12 
Diurno Manaus 10 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 08 32 

 

Candidato que desejar disputar vaga em curso na área de Saúde (Enfermagem, Medicina 

cursado pelo menos oito séries do Ensino Básico em escola pública ou particular em 
município do polo geográfico respectivo de que trata esse edital (subitem 5.5.6)
tenha cursado o Ensino Médio, através de Curso Supletivo presencial com duração mínima de dois 
anos,  em município do polo geográfico respectivo de que trata esse edital ou,
tenha obtido a certificação do Ensino Médio através de Exame Supletivo e tenha cursado pelo 
menos três séries do Ensino Fundamental em município do polo geográfico respectivo de que trata 

CULA:  
não possua curso superior completo  ou 

cula institucional em curso de graduação de instituição pública de ensino

concorrerão às vagas desse grupo e, se com notas 

Os candidatos do grupo 07 concorrerão às vagas desse grupo e, se com notas 

candidatos do grupo 08 concorrerão somente às vagas desse grupo. 

Os candidatos do grupo 09 concorrerão entre si, exclusivamente às vagas 

50% (cinquenta por cento) das vagas da área de Ciências de Saúde 
dicina ou Odontologia) são destinadas ao Interior do Estado, 

los geográficos (§ 4º do art. 2º da Lei nº 2.894/2004): 

VAGAS CÓDIGO 
 0901 
 0902 
 0903 
 0904 

o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer Estado da Federação ou do 

instituição pública de ensino superior 

CÓDIGO 
0801 
0802 
0803 

 

 

Enfermagem, Medicina ou Odontologia), 

cursado pelo menos oito séries do Ensino Básico em escola pública ou particular em 
município do polo geográfico respectivo de que trata esse edital (subitem 5.5.6) ou, 

com duração mínima de dois 
anos,  em município do polo geográfico respectivo de que trata esse edital ou, 
tenha obtido a certificação do Ensino Médio através de Exame Supletivo e tenha cursado pelo 

lo geográfico respectivo de que trata 

instituição pública de ensino 



 

CURSO 
Enfermagem (Polo 5) 
Enfermagem (Polo 6) 
Enfermagem (Polo 7) 
Enfermagem (Polo 8) 
Enfermagem (Polo 9) 
Enfermagem (Polo 10) 
Medicina (Polo 1) 
Medicina (Polo 2) 
Medicina (Polo 3) 
Medicina (Polo 4) 
Medicina (Polo 5) 
Medicina (Polo 6) 
Medicina (Polo 7) 
Medicina (Polo 8) 
Medicina (Polo 9) 
Medicina (Polo 10) 
Odontologia (Polo 1) 
Odontologia (Polo 2) 
Odontologia (Polo 3) 
Odontologia (Polo 4) 
Odontologia (Polo 5) 
Odontologia (Polo 6) 
Odontologia (Polo 7) 
Odontologia (Polo 8) 
Odontologia (Polo 9) 
Odontologia (Polo 10) 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 09

 

POLOS MUNICÍPIOS

1 

Autazes, Barcelos, Borba, Careiro 
Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba, 
Nova Olinda do Norte, Presidente 
Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Izabel, 
São Gabriel da Cachoeira

2 
Lábrea, Boca do Acre, 
Tapauá 

3 
Eirunepé, Carauari, Envira, Guajará, 
Ipixuna, Itamarati 

4 Humaitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã

5 
Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do 
Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba

6 
Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Maués, 
Boa Vista do Ramos

7 
Manacapuru, Anamã, Beruri, Caapiranga, 
Manaquiri, Novo Airão

8 Coari, Codajás, Anori

9 
Tefé, Alvarães, Japurá, Juruá, Maraã, 
Uarini, Jutaí, Fonte Boa

10 
Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamim 
Constant, Amaturá, Santo Antônio do Içá, 
São Paulo de Olivença, Tonantins

TOTAL  

 
 

 

TURNO LOCAL VAGAS
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 7 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 3 
Diurno Manaus 6 
Diurno Manaus 5 
Diurno Manaus 11 
Diurno Manaus 5 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 5 
Diurno Manaus 8 
Diurno Manaus 5 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 8 
Diurno Manaus 6 
Diurno Manaus 9 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 7 
Diurno Manaus 4 
Diurno Manaus 3 
Diurno Manaus 6 
Diurno Manaus 5 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 09 160

MUNICÍPIOS  
VAGAS

Medicina Odontologia 
Autazes, Barcelos, Borba, Careiro 
Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba, 
Nova Olinda do Norte, Presidente 
Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Izabel, 
São Gabriel da Cachoeira 

11 9 

Lábrea, Boca do Acre, Canutama, Pauini, 
5 4 

Eirunepé, Carauari, Envira, Guajará, 
4 4 

Humaitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã 4 4 
Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do 
Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba 

5 4 

Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Maués, 
Boa Vista do Ramos 

8 7 

Manacapuru, Anamã, Beruri, Caapiranga, 
Manaquiri, Novo Airão 

5 4 

Coari, Codajás, Anori 4 3 
Tefé, Alvarães, Japurá, Juruá, Maraã, 
Uarini, Jutaí, Fonte Boa 

8 6 

Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamim 
Constant, Amaturá, Santo Antônio do Içá, 
São Paulo de Olivença, Tonantins 

6 5 

 60 50 

VAGAS CÓDIGO 
 0905 
 0906 
 0907 
 0908 
 0909 
 0910 
 0911 
 0912 
 0913 
 0914 
 0915 
 0916 
 0917 
 0918 
 0919 
 0920 
 0921 
 0922 
 0923 
 0924 
 0925 
 0926 
 0927 
 0928 
 0929 
 0930 

160  

VAGAS 
Enfermagem Total 

9 29 

4 13 

4 12 

4 12 

4 13 

7 22 

4 13 

3 10 

6 20 

5 16 

50 160 



 

5.5.7 Os 50% (cinquenta por cento) restantes das vagas 
Saúde (60 para Medicina, 50 para Odontologia e 50 para Enfermagem) 
destinam-se à disputa dos demais interessados habilitados na forma dos 
subitens 3.1 e 3.2 deste Edital.

 
5.5.8 A disputa de vagas para os cursos da área de Ciências da Saúd

disponibilizadas para o Interior do Estado do Amazonas, (subitens 4.4 e 
5.5.6) ocorrerá respeitando o polo geográfico selecionado pelo candidato 
no ato da inscrição. 

5.5.9 Os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem na Capital terão duas 
turmas de acesso.
primeiro semestre de 2013 com os candidatos inscritos e classificados 
para os Grupos 6, 7 e 8. A segunda turma, composta pelos candidatos 
inscritos e classificados para as vagas oferecidas por polos no I
Estado (Grupo 9), terão suas atividades acadêmicas iniciadas no segundo 
semestre de 2013.

5.5.10 Os candidatos de etnias indígenas do Estado do Amazonas (Grupo 10) 
inscritos e classificados para os cursos de Medicina, Odontologia e 
Enfermagem da Capita
atividades acadêmicas iniciadas no segundo semestre de 2013.

5.6 Das vagas reservadas para indígenas

5.6.1 São vagas reservadas para disputa exclusivamente entre candidatos 
pertencentes às etnias indígenas do Estado do Am
parágrafo 1º. da Lei 2.894/2004)

 

 
 
 
 
 

 
Grupo 10: 
Candidato que pertencer a uma das etnias indígenas do Estado do Amazonas
com certidão do registro administrativo expedida pela FUNAI,
 

1. Tenha concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer natureza no Estado do Amazonas 
e  

2. não tenha matrícula institucional 
NO ATO DA MATRÍCULA
 

CURSO 
Administração 
Administração 
Dança 
Dança 
Direito 

 
 

 

Os 50% (cinquenta por cento) restantes das vagas da área de Ciências da 
Saúde (60 para Medicina, 50 para Odontologia e 50 para Enfermagem) 

se à disputa dos demais interessados habilitados na forma dos 
subitens 3.1 e 3.2 deste Edital. 

A disputa de vagas para os cursos da área de Ciências da Saúd
disponibilizadas para o Interior do Estado do Amazonas, (subitens 4.4 e 
5.5.6) ocorrerá respeitando o polo geográfico selecionado pelo candidato 
no ato da inscrição.  

Os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem na Capital terão duas 
turmas de acesso. A primeira, com início das atividades acadêmicas no 
primeiro semestre de 2013 com os candidatos inscritos e classificados 
para os Grupos 6, 7 e 8. A segunda turma, composta pelos candidatos 
inscritos e classificados para as vagas oferecidas por polos no I
Estado (Grupo 9), terão suas atividades acadêmicas iniciadas no segundo 
semestre de 2013. 

Os candidatos de etnias indígenas do Estado do Amazonas (Grupo 10) 
inscritos e classificados para os cursos de Medicina, Odontologia e 
Enfermagem da Capital ingressarão na segunda turma que terá suas 
atividades acadêmicas iniciadas no segundo semestre de 2013.

Das vagas reservadas para indígenas 

São vagas reservadas para disputa exclusivamente entre candidatos 
pertencentes às etnias indígenas do Estado do Amazonas (art. 5º, caput e 
parágrafo 1º. da Lei 2.894/2004) 

Candidato que pertencer a uma das etnias indígenas do Estado do Amazonas e que comprove
com certidão do registro administrativo expedida pela FUNAI,  e 

Tenha concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer natureza no Estado do Amazonas 

institucional em curso de graduação em instituição pública de ensino
NO ATO DA MATRÍCULA . 

TURNO LOCAL VAGAS
Vespertino Manaus 
Noturno Manaus 

Vespertino Manaus 
Noturno Manaus 

Vespertino Manaus 

da área de Ciências da 
Saúde (60 para Medicina, 50 para Odontologia e 50 para Enfermagem) 

se à disputa dos demais interessados habilitados na forma dos 

A disputa de vagas para os cursos da área de Ciências da Saúde 
disponibilizadas para o Interior do Estado do Amazonas, (subitens 4.4 e 
5.5.6) ocorrerá respeitando o polo geográfico selecionado pelo candidato 

Os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem na Capital terão duas 
A primeira, com início das atividades acadêmicas no 

primeiro semestre de 2013 com os candidatos inscritos e classificados 
para os Grupos 6, 7 e 8. A segunda turma, composta pelos candidatos 
inscritos e classificados para as vagas oferecidas por polos no Interior do 
Estado (Grupo 9), terão suas atividades acadêmicas iniciadas no segundo 

Os candidatos de etnias indígenas do Estado do Amazonas (Grupo 10) 
inscritos e classificados para os cursos de Medicina, Odontologia e 

l ingressarão na segunda turma que terá suas 
atividades acadêmicas iniciadas no segundo semestre de 2013. 

São vagas reservadas para disputa exclusivamente entre candidatos 
azonas (art. 5º, caput e 

comprove essa condição 

Tenha concluído o Ensino Médio em qualquer escola de qualquer natureza no Estado do Amazonas 

em instituição pública de ensino superior, 

VAGAS CÓDIGO 
4 1001 
4 1002 
2 1003 
2 1004 
4 1005 



 

Direito 
Enfermagem 
Enfermagem 
Engenharia 
Engenharia Florestal 
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Física 
Licenciatura em Física 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em Geografia 
Licenciatura em História 
Licenciatura em História 
Licenciatura em Informática 
Licenciatura em Informática 
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Letras (Português)
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Química 
Licenciatura em Química 
Medicina 
Meteorologia 
Música 
Música 
Odontologia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 
Pedagogia 

CURSO 
Pedagogia 
Pedagogia 
Teatro 
Tecnologia em Automação Industrial
Tecnologia em Alimentos 
Tecnologia em Biotecnologia 

 
 

 

Noturno Manaus 
Integral Manaus 
Integral Parintins 
Diurno Manaus 
Diurno Itacoatiara 

Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Parintins 
Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Manaus 

Ciências Biológicas Noturno Manaus 
Licenciatura em Ciências Biológicas Matutino Tabatinga 
Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno Tabatinga 
Licenciatura em Ciências Biológicas Vespertino Tefé 

Vespertino Parintins 
Vespertino Tefé 
Matutino Manaus 

Vespertino Manaus 
Matutino Parintins 
Matutino Tabatinga 
Noturno Tabatinga 

Vespertino Tefé 
Matutino Parintins 

Vespertino Tefé 
Noturno Itacoatiara 

Vespertino Manaus 
Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Manaus 
Licenciatura em Letras (Português) Noturno Manaus 
Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Parintins 
Licenciatura em Letras (Português) Matutino Tabatinga 
Licenciatura em Letras (Português) Noturno Tabatinga 
Licenciatura em Letras (Português) Vespertino Tefé 

Vespertino Manaus 
Noturno Manaus 

Vespertino Parintins 
Matutino Tabatinga 
Noturno Tabatinga 

Vespertino Tefé 
Vespertino Parintins 
Vespertino Tefé 

Diurno Manaus 
Vespertino Manaus 
Vespertino Manaus 
Noturno Manaus 
Diurno Manaus 

Matutino Manaus 
Vespertino Manaus 
Noturno Manaus 
Noturno Parintins 

Vespertino Tabatinga 
TURNO LOCAL VAGAS
Noturno Tabatinga 

Vespertino Tefé 
Vespertino Manaus 

Tecnologia em Automação Industrial Noturno Manaus 
Vespertino Itacoatiara 
Matutino Manaus 

4 1006 
4 1007 
2  1008 
9 1009 
4 1010 
2 1011 
2 1012 
2 1013 
2 1014 
2 1015 
2 1016 
2 1017 
2 1018 
2 1019 
2 1020 
2 1021 
2 1022 
2 1023 
2 1024 
2 1025 
2 1026 
4 1027 
4 1028 
2 1029 
2 1030 
2 1031 
2 1032 
2 1033 
2 1034 
2 1035 
2 1036 
2 1037 
2 1038 
2 1039 
2 1040 
2 1041 
2 1042 
5 1043 
2 1044 
2 1045 
2 1046 
4 1047 
2 1048 
2 1049 
2 1050 
2 1051 
2 1052 

VAGAS CÓDIGO 
2 1053 
2 1054 
2 1055 
2 1056 
2 1057 

2 1058 



 

5.6.2 As vagas reservadas aos indígenas que eventualmente não sejam 
preenchidas, pela ausência de candidatos classificados, serão destinadas 
aos candidatos a que se refere o parágrafo 1º do 
de 31 de maio de 2004.

6 Do Cronograma 

Tecnologia em Gestão Ambiental

Tecnologia em Gestão Ambiental

Tecnologia em Gestão de Turismo

Tecnologia em Produção Pesqueira

Tecnologia em Produção Pesqueira

Tecnologia em Manutenção Mecânica

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 
Tecnologia em Produção Audiovisual

Turismo 

Turismo 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 10

DATAS 

6 a 10/8/2012 Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição.
27/8 a 28/9/2012 Período de inscrições 

4/9/2012 Divulgação da Lista de Candidatos Beneficiados com a isenção da taxa de inscrição.

11/10/2012 
Convocação para as provas de Habilidades Específicas e comuns.
Divulgação dos locais de provas.

21 a 28/10/2012 Aplicação das Provas de Habilidades 

10/11/2012 

Aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais, com início às 13 horas
até às 12h50.
Disponibilização do Gabarito pela INTERNET 
Estado do Amazonas 
pelo CPF 

11/11/2012 

Aplicação da Prova de Conhecimentos Específicos, com início às 13 horas
apresentação até às 12h50.
Disponibilização do Gabarito 
Estado do Amazonas 
consulta 

4/1/2013 Divulgação do resultado da classificação final do Vestibular.

 
 

 

As vagas reservadas aos indígenas que eventualmente não sejam 
preenchidas, pela ausência de candidatos classificados, serão destinadas 
aos candidatos a que se refere o parágrafo 1º do art. 1º da Lei nº. 2.894, 
de 31 de maio de 2004. 

Tecnologia em Gestão Ambiental Vespertino Parintins 

Tecnologia em Gestão Ambiental Vespertino Tefé 

Tecnologia em Gestão de Turismo Noturno Tefé 

Tecnologia em Produção Pesqueira Matutino Itacoatiara 

Pesqueira Matutino Tefé  

Tecnologia em Manutenção Mecânica Noturno Manaus 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
Noturno Manaus 

Audiovisual Vespertino Manaus 

Vespertino Manaus 

Noturno Manaus 

TOTAL DE VAGAS DO GRUPO 10   

ATIVIDADES 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição.
Período de inscrições – INTERNET, no portal da UEA (www.uea.edu.br)
Divulgação da Lista de Candidatos Beneficiados com a isenção da taxa de inscrição.
Convocação para as provas de Habilidades Específicas e comuns.
Divulgação dos locais de provas. 
Aplicação das Provas de Habilidades Específicas. (anexo III) 
Aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais, com início às 13 horas
até às 12h50. 
Disponibilização do Gabarito pela INTERNET no portal
Estado do Amazonas - UEA (www.uea.edu.br), a partir da 22

CPF do candidato. 
Aplicação da Prova de Conhecimentos Específicos, com início às 13 horas
apresentação até às 12h50. 
Disponibilização do Gabarito pela INTERNET, no portal
Estado do Amazonas - UEA (www.uea.edu.br), a partir da

 pelo CPF do candidato. 
Divulgação do resultado da classificação final do Vestibular. 

As vagas reservadas aos indígenas que eventualmente não sejam 
preenchidas, pela ausência de candidatos classificados, serão destinadas 

art. 1º da Lei nº. 2.894, 

2 1059 

2 1060 

2 1061 

2 1062 

2 1063  

2 1064 

2 1065 

2 1066 

2 1067 

2 1068 

164  

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição. 
, no portal da UEA (www.uea.edu.br). 

Divulgação da Lista de Candidatos Beneficiados com a isenção da taxa de inscrição. 
Convocação para as provas de Habilidades Específicas e comuns. 

Aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais, com início às 13 horas e apresentação 

no portal da Universidade do 
a partir da 22h, através de consulta 

Aplicação da Prova de Conhecimentos Específicos, com início às 13 horas e 

no portal da Universidade do 
, a partir das 19 h, através de 



 

 

7 Da inscrição 

7.1 A inscrição para o Concurso Vestibular será realizada exclusivamente pela 
Internet, no período de 27 de agosto a 28 de setembro de 2012,
da Universidade do Estado do Amazonas

7.2 Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição os trabalhadores cuja renda 
mensal seja igual ou inferior a três (3) salários mínimos
trabalhadores que se encontrem desempregados.

7.2.1 Para gozar do benefício previsto no subitem anterior, deverá o candidato 
observar o disposto no Anexo I 
portal da Universidade do Estado do Amazonas 
(www.uea.edu.br

7.3 As inscrições serão realizadas exclusivamente
Universidade do Estado do Amazonas
preenchimento da Ficha de Inscrição, impressão de boleto bancário e pagamento 
da taxa de inscrição. 

7.3.1 O preenchimento da
candidato, que deverá estar atento a todas as informações prestadas, 
conferindo-as cuidadosamente antes da efetivação da inscrição.

7.3.2 O candidato deverá ler atentamente o Manual do Candidato, disponível 
no site acima indicado, a fim de ficar ciente de todas as informações 
sobre o concurso antes de iniciar a inscrição.

7.3.3 Ao preencher a ficha de inscrição o candidato deverá: 
a. informar o número do seu CPF;
b. informar o número de 
c. indicar a opção pelo curso, indicando o código que o identifica no conjunto 
de vagas que pretende disputar, na forma do item 3 deste Edital;
d. indicar a opção pela Língua Estrangeira de sua preferência (Inglês ou 
Espanhol); 
e. indicar a cidade onde deseja realizar as provas;
f. fornecer todos os demais dados pessoais que lhe forem solicitados na ficha;
g. efetuar rigorosa conferência de todos os dados fornecidos em sua ficha de 
inscrição antes de efetivá
h. submeter a inscrição e imprimir o boleto b

 
 

 

A inscrição para o Concurso Vestibular será realizada exclusivamente pela 
Internet, no período de 27 de agosto a 28 de setembro de 2012, por meio do portal
da Universidade do Estado do Amazonas-UEA (www.uea.edu.br

Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição os trabalhadores cuja renda 
mensal seja igual ou inferior a três (3) salários mínimos (R$ 1
trabalhadores que se encontrem desempregados. 

Para gozar do benefício previsto no subitem anterior, deverá o candidato 
observar o disposto no Anexo I – Manual de Isenção, disponível 

da Universidade do Estado do Amazonas 
www.uea.edu.br). 

inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet 
Universidade do Estado do Amazonas-UEA (www.uea.edu.br
preenchimento da Ficha de Inscrição, impressão de boleto bancário e pagamento 

 

O preenchimento da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá estar atento a todas as informações prestadas, 

as cuidadosamente antes da efetivação da inscrição.

O candidato deverá ler atentamente o Manual do Candidato, disponível 
site acima indicado, a fim de ficar ciente de todas as informações 

sobre o concurso antes de iniciar a inscrição. 

Ao preencher a ficha de inscrição o candidato deverá:  
informar o número do seu CPF; 

número de sua inscrição no Enem 2012 (campo não obrigatório);
indicar a opção pelo curso, indicando o código que o identifica no conjunto 

de vagas que pretende disputar, na forma do item 3 deste Edital; 
indicar a opção pela Língua Estrangeira de sua preferência (Inglês ou 

onde deseja realizar as provas; 
fornecer todos os demais dados pessoais que lhe forem solicitados na ficha;
efetuar rigorosa conferência de todos os dados fornecidos em sua ficha de 

efetivá-la; 
a inscrição e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa.

A inscrição para o Concurso Vestibular será realizada exclusivamente pela 
por meio do portal 

www.uea.edu.br). 

Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição os trabalhadores cuja renda 
(R$ 1.866,00) e os 

Para gozar do benefício previsto no subitem anterior, deverá o candidato 
Manual de Isenção, disponível no 

da Universidade do Estado do Amazonas – UEA   

pela Internet no portal da 
www.uea.edu.br), mediante o 

preenchimento da Ficha de Inscrição, impressão de boleto bancário e pagamento 

ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá estar atento a todas as informações prestadas, 

as cuidadosamente antes da efetivação da inscrição. 

O candidato deverá ler atentamente o Manual do Candidato, disponível 
site acima indicado, a fim de ficar ciente de todas as informações 

não obrigatório); 
indicar a opção pelo curso, indicando o código que o identifica no conjunto 

 
indicar a opção pela Língua Estrangeira de sua preferência (Inglês ou 

fornecer todos os demais dados pessoais que lhe forem solicitados na ficha; 
efetuar rigorosa conferência de todos os dados fornecidos em sua ficha de 

ancário para pagamento da taxa. 



 

7.3.4 Não indicando claramente a Língua Estrangeira de sua preferência, será 
considerada como opção a Língua Inglesa.

 
7.3.5 O valor da taxa de inscrição 

o pagamento ser efetuado em qualquer
boleto gerado no ato da inscrição eletrônica

7.3.5.1 Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, 
símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, 
inscrição ou qualquer outro meio que o especificado.

7.3.5.2 Não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição. O candidato 
que tiver cheque devolvido por insuficiência de fundos terá a sua inscrição 
cancelada. 

7.3.6 O candidato poderá participar do concurso para ingresso em somente um curso
sendo também considerados distintos aqueles que, com a mesma denominação, 
funcionarem em período, turno ou municípios diferentes
uma inscrição, vale

7.4 A Coordenação do concurso não se responsabiliza por inscrição pela Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação e de outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.

7.5 Aceita a inscrição, não será permitida ao candidato a troca de opção de Grupo, de 
Curso, de Língua Estrangeira ou de cidade de realização das provas. 

7.6 Não preenchendo corretamente o formulário de Inscrição, o candidato estará 
automaticamente eliminado do concurso.

8 Dos candidatos com necessidades especiais
 
8.1     O candidato com necessidades especiais para a realização das provas deverá, além 

de se inscrever pela internet, enviar pelo correio em um único envelope postado 
durante o período de inscrição, laudo emitido por especialista, que descreva com 
precisão a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 
necessárias para a realização da prova. Havendo necessidade de provas em 
tamanho ampliado, o candida

 
 

 

Não indicando claramente a Língua Estrangeira de sua preferência, será 
considerada como opção a Língua Inglesa. 

O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo 
o pagamento ser efetuado em qualquer agência bancária, por meio de 
boleto gerado no ato da inscrição eletrônica. 

Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, 
, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 

comum em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido para a 
inscrição ou qualquer outro meio que o especificado. 

Não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição. O candidato 
que tiver cheque devolvido por insuficiência de fundos terá a sua inscrição 

O candidato poderá participar do concurso para ingresso em somente um curso
sendo também considerados distintos aqueles que, com a mesma denominação, 
funcionarem em período, turno ou municípios diferentes. Em caso de mais de 
uma inscrição, valerá apenas a última. 

A Coordenação do concurso não se responsabiliza por inscrição pela Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação e de outros fatores que 

tem a transferência de dados. 

Aceita a inscrição, não será permitida ao candidato a troca de opção de Grupo, de 
Curso, de Língua Estrangeira ou de cidade de realização das provas. 

Não preenchendo corretamente o formulário de Inscrição, o candidato estará 
automaticamente eliminado do concurso. 

Dos candidatos com necessidades especiais 

O candidato com necessidades especiais para a realização das provas deverá, além 
de se inscrever pela internet, enviar pelo correio em um único envelope postado 
durante o período de inscrição, laudo emitido por especialista, que descreva com 
precisão a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 
necessárias para a realização da prova. Havendo necessidade de provas em 
tamanho ampliado, o candidato deverá indicar o grau de ampliação.

Não indicando claramente a Língua Estrangeira de sua preferência, será 

de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo 
agência bancária, por meio de 

Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, fac-
, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 

condicional ou fora do período estabelecido para a 

Não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição. O candidato 
que tiver cheque devolvido por insuficiência de fundos terá a sua inscrição 

O candidato poderá participar do concurso para ingresso em somente um curso, 
sendo também considerados distintos aqueles que, com a mesma denominação, 

. Em caso de mais de 

A Coordenação do concurso não se responsabiliza por inscrição pela Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação e de outros fatores que 

Aceita a inscrição, não será permitida ao candidato a troca de opção de Grupo, de 
Curso, de Língua Estrangeira ou de cidade de realização das provas.  

Não preenchendo corretamente o formulário de Inscrição, o candidato estará 

O candidato com necessidades especiais para a realização das provas deverá, além 
de se inscrever pela internet, enviar pelo correio em um único envelope postado 
durante o período de inscrição, laudo emitido por especialista, que descreva com 
precisão a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 
necessárias para a realização da prova. Havendo necessidade de provas em 

to deverá indicar o grau de ampliação. 



 

Concurso Vestibular UEA acesso 2013
Candidatos com necessidades especais 

 
8.2 A ausência das informações conforme estabelecido no item anterior implica 

aceitação pelo candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos. 

8.3 Os candidatos com necessidades especiais participarão deste Concurso Vestibular 
em igualdade de condições com os demais. 

8.4 A UEA e a VUNESP não se responsabilizam pelo atraso ou extravio de 
documentos encaminhados pelo correio.

9 Do cartão de identificação do

9.1 O cartão de identificação do candidato confirma sua inscrição e o convoca para as 
provas. O cartão será obtido pela Internet, 
Amazonas – UEA (www.uea.edu.br
disponível a partir da data de 11 de outubro 2012.

9.2 O cartão conterá os seguintes dados:
a. nome; 
b. documento de identidade;
c. CPF; 
d. data de nascimento;
e. nome do curso, turno, município e grupo pelo qual optou;
f. língua estrangeira; 
g. número de inscrição no concurso;
h. número de inscrição no Enem 2012;
i. município, data, local e hora da prova.

9.3 É obrigação do candidato proceder a conferência dos dados contidos no seu cartão 
de identificação. Caso haja qualquer inexatidão no cartão, relativamente a seus 
dados pessoais, o candidato
a necessária correção, que será efetuada em formulário próprio.

9.4 Se o candidato não localizar, 
UEA (www.uea.edu.br
com a Fundação Vune
horas. 

 

 
 

 

Endereço para correspondência: 
 

Concurso Vestibular UEA acesso 2013 
Candidatos com necessidades especais - Provas Especiais

Rua Dona Germaine Burchard, 515 
Água Branca 

CEP: 05002-062 - São Paulo, SP. 

informações conforme estabelecido no item anterior implica 
aceitação pelo candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 

Os candidatos com necessidades especiais participarão deste Concurso Vestibular 
em igualdade de condições com os demais.  

A UEA e a VUNESP não se responsabilizam pelo atraso ou extravio de 
documentos encaminhados pelo correio. 

Do cartão de identificação do candidato 

O cartão de identificação do candidato confirma sua inscrição e o convoca para as 
o será obtido pela Internet, no portal da Universidade do Estado do 

www.uea.edu.br), através do número do seu 
el a partir da data de 11 de outubro 2012. 

O cartão conterá os seguintes dados: 

documento de identidade; 

data de nascimento; 
nome do curso, turno, município e grupo pelo qual optou; 

número de inscrição no concurso; 
de inscrição no Enem 2012; 

município, data, local e hora da prova. 

É obrigação do candidato proceder a conferência dos dados contidos no seu cartão 
de identificação. Caso haja qualquer inexatidão no cartão, relativamente a seus 
dados pessoais, o candidato deverá, no dia da prova, solicitar ao fiscal de sua sala 
a necessária correção, que será efetuada em formulário próprio. 

Se o candidato não localizar, no portal da Universidade do Estado do Amazonas
www.uea.edu.br) o seu cartão de identificação, deverá entrar em contato 

com a Fundação Vunesp pelo telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8 às 20 

Provas Especiais 

informações conforme estabelecido no item anterior implica 
aceitação pelo candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 

Os candidatos com necessidades especiais participarão deste Concurso Vestibular 

A UEA e a VUNESP não se responsabilizam pelo atraso ou extravio de 

O cartão de identificação do candidato confirma sua inscrição e o convoca para as 
da Universidade do Estado do 

seu CPF, e estará 

É obrigação do candidato proceder a conferência dos dados contidos no seu cartão 
de identificação. Caso haja qualquer inexatidão no cartão, relativamente a seus 

deverá, no dia da prova, solicitar ao fiscal de sua sala 

da Universidade do Estado do Amazonas- 
o seu cartão de identificação, deverá entrar em contato 

em dias úteis, das 8 às 20 



 

10 Da estrutura do concurso

10.1 O Concurso Vestibular 2012, acesso 2013, será realizado em 2 (duas) etapas, 
sendo a primeira constituída de uma prova de Conhecimentos Gerais e a segunda 
de uma prova de Conhecimentos Específicos e Redação.

10.2 Para os cursos de Música, Dança e Teatro, previamente à realização das provas 
previstas para as duas etapas descritas acima, será reali
Específica, em caráter classificatório e eliminatório.

10.3 Os candidatos dos cursos de Música, Dança e Teatro 
prova de Conhecimentos Gerais serão aqueles aprovados na prova de Habilidade 
Específica. 

10.4 As provas serão realizadas na Capital do Estado e em todas as sedes dos 
municípios do interior do Estado, devendo o candidato 
município para o qual solicitou inscrição.

10.5 As provas serão elaboradas conforme as Diretrizes e Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio e os Conteúdos Programáticos especificados no 
anexo II. 

10.6 Não será concedida revisão de prova quanto ao procedimento, conteúdo ou 
julgamento, critérios 

 
11 Da prova de Habilidade Específica (Cursos de Música, Dança e Teatro)

11.1 O concurso vestibular para os cursos de Música, Dança e Teatro compreendem, 
além das provas previstas nas duas etapas (Primeira
Conhecimentos Gerais e Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos e 
Redação) a Prova de Habilidade Específica, em caráter classificatório e 
eliminatório, a realizar
Superior de Artes e
Manaus – AM, por todos os candidatos inscritos para os referidos cursos, 
conforme normas específicas e conteúdo detalhados no Anexo III.

 

DATAS 

21/10 
Prova de Teoria e Percepção 
Prova Prática para os candidatos inscritos no curso de 

23/10 Divulgação da nota da 

28/10 
Prova Prática para os candidatos inscritos no curso de 
Prova prática para os candidatos 
Curso de Música.

31/10 
Divulgação do resultado final
e Teatro. 

 

 
 

 

Da estrutura do concurso 

O Concurso Vestibular 2012, acesso 2013, será realizado em 2 (duas) etapas, 
imeira constituída de uma prova de Conhecimentos Gerais e a segunda 

de uma prova de Conhecimentos Específicos e Redação. 

Para os cursos de Música, Dança e Teatro, previamente à realização das provas 
previstas para as duas etapas descritas acima, será realizada a Prova de Habilidade 
Específica, em caráter classificatório e eliminatório. 

Os candidatos dos cursos de Música, Dança e Teatro aptos a participarem d
prova de Conhecimentos Gerais serão aqueles aprovados na prova de Habilidade 

As provas serão realizadas na Capital do Estado e em todas as sedes dos 
municípios do interior do Estado, devendo o candidato a elas submeter
município para o qual solicitou inscrição. 

As provas serão elaboradas conforme as Diretrizes e Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio e os Conteúdos Programáticos especificados no 

Não será concedida revisão de prova quanto ao procedimento, conteúdo ou 
julgamento, critérios estes definidos pelo princípio da autonomia universitária.

Da prova de Habilidade Específica (Cursos de Música, Dança e Teatro)

O concurso vestibular para os cursos de Música, Dança e Teatro compreendem, 
além das provas previstas nas duas etapas (Primeira Etapa: Prova de 
Conhecimentos Gerais e Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos e 
Redação) a Prova de Habilidade Específica, em caráter classificatório e 
eliminatório, a realizar-se de acordo com o cronograma abaixo, na Escola 
Superior de Artes e Turismo, à Rua Leonardo Malcher, 1728 

AM, por todos os candidatos inscritos para os referidos cursos, 
conforme normas específicas e conteúdo detalhados no Anexo III.

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 
Teoria e Percepção Musical para os candidatos inscritos no curso de 

para os candidatos inscritos no curso de Teatro. 
da nota da prova de Teoria e Percepção Musical – Curso de

Prova Prática para os candidatos inscritos no curso de Dança. 
Prova prática para os candidatos aprovados na prova de Teoria e Percepção Musical

Música. 
resultado final das Provas de Habilidades Específicas de Dança, Música 

O Concurso Vestibular 2012, acesso 2013, será realizado em 2 (duas) etapas, 
imeira constituída de uma prova de Conhecimentos Gerais e a segunda 

Para os cursos de Música, Dança e Teatro, previamente à realização das provas 
zada a Prova de Habilidade 

aptos a participarem da 
prova de Conhecimentos Gerais serão aqueles aprovados na prova de Habilidade 

As provas serão realizadas na Capital do Estado e em todas as sedes dos 
a elas submeter-se no 

As provas serão elaboradas conforme as Diretrizes e Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio e os Conteúdos Programáticos especificados no 

Não será concedida revisão de prova quanto ao procedimento, conteúdo ou 
estes definidos pelo princípio da autonomia universitária. 

Da prova de Habilidade Específica (Cursos de Música, Dança e Teatro) 

O concurso vestibular para os cursos de Música, Dança e Teatro compreendem, 
Etapa: Prova de 

Conhecimentos Gerais e Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos e 
Redação) a Prova de Habilidade Específica, em caráter classificatório e 

se de acordo com o cronograma abaixo, na Escola 
Turismo, à Rua Leonardo Malcher, 1728 – Praça XIV, 

AM, por todos os candidatos inscritos para os referidos cursos, 
conforme normas específicas e conteúdo detalhados no Anexo III. 

para os candidatos inscritos no curso de Música. 

Curso de Música. 

Teoria e Percepção Musical – 

de Dança, Música 



 

12 Primeira Etapa – Prova de Conhecimentos Gerais:

12.1 Na Primeira Etapa, todos os candidatos serão submetidos a uma única prova, com 
questões objetivas de Conhecimentos Gerais, de caráter classificatório e 
eliminatório (caso o candidato obtenha nota 

a. A prova de Conhecimentos Gerais será realizada em 10 de novembro de
2012, com início às 13
prova serão fechados impreterivelmente às 12h50min
minutos). 

b. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu 
início, portando: 

a. o cartão de identificação extraído pela internet (usando o número 
do seu CPF)

b. original do documento de identidade utilizado quando da 
realização da inscrição;

c. caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, de corpo 
transparente.

c. Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 12h50min (doze
horas e cinquenta minutos). Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de 
candidato que chegar ao local de realização das provas depois desse horário.

d. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secre
de Identificação, pelas Polícias Militares e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de r
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

e. Não serão aceito
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

f. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, 
nem protocolo de documento de requerimento de segunda via.

g. Caso o candidato tenha perdido o seu documento de identificação, somente 
realizará a prova com a apresentação do Boletim de Ocorr
documento de identificação 

h. O candidato na situação acima citada deverá realizar a identificação digital 
em formulário próprio, na sala da Coordenação.

 
 

 

Prova de Conhecimentos Gerais: 

Na Primeira Etapa, todos os candidatos serão submetidos a uma única prova, com 
questões objetivas de Conhecimentos Gerais, de caráter classificatório e 
eliminatório (caso o candidato obtenha nota zero), observadas as seguintes regras:

A prova de Conhecimentos Gerais será realizada em 10 de novembro de
2012, com início às 13h (treze horas). Os portões de acesso aos locais de 
prova serão fechados impreterivelmente às 12h50min (doze horas e cinq

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu 

 

o cartão de identificação extraído pela internet (usando o número 
CPF) a partir de 11 de outubro de 2012; 

original do documento de identidade utilizado quando da 
realização da inscrição; 

caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, de corpo 
transparente. 

Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 12h50min (doze
horas e cinquenta minutos). Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de 
candidato que chegar ao local de realização das provas depois desse horário.

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos 
de Identificação, pelas Polícias Militares e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de r
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 

identificáveis e/ou danificados. 

erá aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, 
nem protocolo de documento de requerimento de segunda via.

Caso o candidato tenha perdido o seu documento de identificação, somente 
realizará a prova com a apresentação do Boletim de Ocorrência (B.O) e 

de identificação com foto. 

O candidato na situação acima citada deverá realizar a identificação digital 
em formulário próprio, na sala da Coordenação. 

Na Primeira Etapa, todos os candidatos serão submetidos a uma única prova, com 
questões objetivas de Conhecimentos Gerais, de caráter classificatório e 

zero), observadas as seguintes regras: 

A prova de Conhecimentos Gerais será realizada em 10 de novembro de 
. Os portões de acesso aos locais de 

(doze horas e cinquenta 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu 

o cartão de identificação extraído pela internet (usando o número 

original do documento de identidade utilizado quando da 

caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, de corpo 

Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 12h50min (doze 
horas e cinquenta minutos). Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de 
candidato que chegar ao local de realização das provas depois desse horário. 

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
tarias de Segurança Pública, pelos Institutos 

de Identificação, pelas Polícias Militares e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; 
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

s como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 

erá aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, 
nem protocolo de documento de requerimento de segunda via. 

Caso o candidato tenha perdido o seu documento de identificação, somente 
ência (B.O) e outro 

O candidato na situação acima citada deverá realizar a identificação digital 



 

i. Não será permitido a qualquer candidato realizar prova fora do local ou da 
sala indicados no cartão de identificação.

j. Serão entregues ao candidato, ao início do tempo fixado, o caderno de 
questões objetivas e a folha de respostas, na qual deverá assinalar as respostas 
às questões da prova.

k. O tempo para a realização da prova de Co
(quatro) horas. 

l. O candidato só poderá sair da sala, a partir da 16
independente do tempo em que concluiu a

m. O candidato só poderá 
encontra anexada ao caderno de questões.

n. Após o término de sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Respostas original e o Caderno de Questões.

12.2 A Prova de Conhecimentos Gerais será composta de 84 (oi
questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas, sendo 12 (doze) questões de 
Comunicação e Expressão, das quais 08 (oito) questões de Língua Portuguesa, 
incluindo manifestações artísticas regionais e Literatura; e 04 (quatro) questões de 
Língua Estrangeira moderna 
e Filosofia; 12 (doze) questões de Geografia; 12 (doze) questões de Biologia; 12 
(doze) questões de Matemática; 12 (doze) questões de Física e 12 (doze) questões 
de Química.  

12.3 Ao transferir as alternativas escolhidas para a folha de respostas, o candidato 
deverá preencher, totalmente, o espaço da quadrícula correspondente, sem 
ultrapassar seus limites, sob pena de anular a resposta.

12.4 O Candidato deverá marcar apenas uma resposta par
nulidade. 

12.5 Todas as questões da Prova de Conhecimentos Gerais terão o mesmo valor e a 
nota será na escala de 0 (zero) a 100 (cem). A nota da Prova de Conhecimentos 
Gerais (CG) será obtida por: 

12.6 Será automaticamente eliminado o candidato que obtiver nota 
de Conhecimentos Gerais.

12.7  Para o cálculo da nota final da Primeira etapa, o candidato, independente do 
grupo em que se enquadra, que tiver realizado a prova do ENEM em 2012 pod
ter sua nota da Prova de Conhecimentos Gerais reformulada, a pa
da seguinte fórmula: 

 
 

 

Não será permitido a qualquer candidato realizar prova fora do local ou da 
sala indicados no cartão de identificação. 

Serão entregues ao candidato, ao início do tempo fixado, o caderno de 
questões objetivas e a folha de respostas, na qual deverá assinalar as respostas 
às questões da prova. 

O tempo para a realização da prova de Conhecimentos Gerais será de 04 

O candidato só poderá sair da sala, a partir da 16h (dezesseis horas)
independente do tempo em que concluiu a mesma. 

O candidato só poderá levar consigo a cópia da folha de respostas que se 
encontra anexada ao caderno de questões. 

Após o término de sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Respostas original e o Caderno de Questões. 

A Prova de Conhecimentos Gerais será composta de 84 (oi
questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas, sendo 12 (doze) questões de 
Comunicação e Expressão, das quais 08 (oito) questões de Língua Portuguesa, 
incluindo manifestações artísticas regionais e Literatura; e 04 (quatro) questões de 

ngua Estrangeira moderna - Inglês ou Espanhol; 12 (doze) questões de História 
e Filosofia; 12 (doze) questões de Geografia; 12 (doze) questões de Biologia; 12 
(doze) questões de Matemática; 12 (doze) questões de Física e 12 (doze) questões 

transferir as alternativas escolhidas para a folha de respostas, o candidato 
deverá preencher, totalmente, o espaço da quadrícula correspondente, sem 
ultrapassar seus limites, sob pena de anular a resposta. 

O Candidato deverá marcar apenas uma resposta para cada questão, sob pena de 

Todas as questões da Prova de Conhecimentos Gerais terão o mesmo valor e a 
nota será na escala de 0 (zero) a 100 (cem). A nota da Prova de Conhecimentos 
Gerais (CG) será obtida por: CG = N° DE RESPOSTAS CERTAS X 100/84

Será automaticamente eliminado o candidato que obtiver nota 0 (
de Conhecimentos Gerais. 

Para o cálculo da nota final da Primeira etapa, o candidato, independente do 
grupo em que se enquadra, que tiver realizado a prova do ENEM em 2012 pod
ter sua nota da Prova de Conhecimentos Gerais reformulada, a pa

rmula:  

Não será permitido a qualquer candidato realizar prova fora do local ou da 

Serão entregues ao candidato, ao início do tempo fixado, o caderno de 
questões objetivas e a folha de respostas, na qual deverá assinalar as respostas 

nhecimentos Gerais será de 04 

h (dezesseis horas), 

a cópia da folha de respostas que se 

Após o término de sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 

A Prova de Conhecimentos Gerais será composta de 84 (oitenta e quatro) 
questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas, sendo 12 (doze) questões de 
Comunicação e Expressão, das quais 08 (oito) questões de Língua Portuguesa, 
incluindo manifestações artísticas regionais e Literatura; e 04 (quatro) questões de 

Inglês ou Espanhol; 12 (doze) questões de História 
e Filosofia; 12 (doze) questões de Geografia; 12 (doze) questões de Biologia; 12 
(doze) questões de Matemática; 12 (doze) questões de Física e 12 (doze) questões 

transferir as alternativas escolhidas para a folha de respostas, o candidato 
deverá preencher, totalmente, o espaço da quadrícula correspondente, sem 

a cada questão, sob pena de 

Todas as questões da Prova de Conhecimentos Gerais terão o mesmo valor e a 
nota será na escala de 0 (zero) a 100 (cem). A nota da Prova de Conhecimentos 

CG = N° DE RESPOSTAS CERTAS X 100/84. 

0 (zero) na Prova 

Para o cálculo da nota final da Primeira etapa, o candidato, independente do 
grupo em que se enquadra, que tiver realizado a prova do ENEM em 2012 poderá 
ter sua nota da Prova de Conhecimentos Gerais reformulada, a partir da aplicação 



 

(4xCG+1xENEM)/5
Conhecimentos Gerais da UEA e ENEM é a nota obtida na parte objetiva da 
prova do ENEM. Nos casos em que o candidato não tenha realizado o
em que ENEM ≤ CG
Gerais do Vestibular da UEA de 2012 para determinação da nota final da Primeira 
Etapa. 

12.7.1 A nota da parte objetiva do E
de 0 a 100 e será calculada como:

ENEM: (somatória de acertos nas provas) X 100 ÷ (número de questões do 
ENEM 2012). 

 

12.7.2 Caso o MEC/INEP não disponibilize o número de acertos das Provas 
Objetivas do ENEM 2012 até 17 de 
apenas a nota obtida pelo candidato na Prova de Conhecimentos Gerais.

13 Segunda Etapa – Prova de Conhecimentos Específicos e Redação:

13.1 Na Segunda Etapa, os candidatos serão submetidos à Prova de Conhecimentos 
Específicos e Redação, de caráter classificatório e eliminatório, observadas as 
seguintes regras: 

 

a. As provas de Conhecimentos Específicos e Redação serão realizadas em 11 de 
novembro de 2012, com início às 13

b. O atendimento aos quesitos b, c, d, e, f, g

c. Serão entregues ao candidato, ao início do tempo fixado, o caderno de questões 
objetivas relativas à Prova de Conhecimentos Específicos, o caderno de 
Redação e a folha de respostas, na qual deverá assinalar as respostas à
questões objetivas da prova.

d. O tempo para a realização da prova de Conhecimentos Específicos e Redação 
será de 04 (quatro) horas.

e. O candidato só poderá sair da sala, a partir da

f. Só será disponibilizado ao candidato
encontra anexada ao caderno de questões.

g. Após o término das provas, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Respostas original, o Caderno de Redação e o Caderno de Questões.

13.2  A Prova de Conhecimentos Específic
seis) questões objetivas com

 
 

 

(4xCG+1xENEM)/5, se ENEM>CG , onde CG é a nota obtida na Prova de 
Conhecimentos Gerais da UEA e ENEM é a nota obtida na parte objetiva da 

ENEM. Nos casos em que o candidato não tenha realizado o
 CG, será considerada apenas a nota da Prova de Conhecimentos 

Gerais do Vestibular da UEA de 2012 para determinação da nota final da Primeira 

A nota da parte objetiva do ENEM é referente ao desempenho na escala 
de 0 a 100 e será calculada como: 

ENEM: (somatória de acertos nas provas) X 100 ÷ (número de questões do 

Caso o MEC/INEP não disponibilize o número de acertos das Provas 
Objetivas do ENEM 2012 até 17 de dezembro de 2012 será considerada 
apenas a nota obtida pelo candidato na Prova de Conhecimentos Gerais.

Prova de Conhecimentos Específicos e Redação:

Na Segunda Etapa, os candidatos serão submetidos à Prova de Conhecimentos 
dação, de caráter classificatório e eliminatório, observadas as 

As provas de Conhecimentos Específicos e Redação serão realizadas em 11 de 
novembro de 2012, com início às 13:00 h (treze horas). 

O atendimento aos quesitos b, c, d, e, f, g, h, i do item 12.1 deste Edital. 

Serão entregues ao candidato, ao início do tempo fixado, o caderno de questões 
objetivas relativas à Prova de Conhecimentos Específicos, o caderno de 
Redação e a folha de respostas, na qual deverá assinalar as respostas à
questões objetivas da prova. 

O tempo para a realização da prova de Conhecimentos Específicos e Redação 
será de 04 (quatro) horas. 

O candidato só poderá sair da sala, a partir das 16h (dezesseis horas)

Só será disponibilizado ao candidato a cópia da folha de respostas que se 
encontra anexada ao caderno de questões. 

Após o término das provas, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Respostas original, o Caderno de Redação e o Caderno de Questões.

A Prova de Conhecimentos Específicos e Redação será composta de 36 (trinta e 
seis) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas e uma Redação.

, onde CG é a nota obtida na Prova de 
Conhecimentos Gerais da UEA e ENEM é a nota obtida na parte objetiva da 

ENEM. Nos casos em que o candidato não tenha realizado o ENEM ou 
, será considerada apenas a nota da Prova de Conhecimentos 

Gerais do Vestibular da UEA de 2012 para determinação da nota final da Primeira 

NEM é referente ao desempenho na escala 

ENEM: (somatória de acertos nas provas) X 100 ÷ (número de questões do 

Caso o MEC/INEP não disponibilize o número de acertos das Provas 
dezembro de 2012 será considerada 

apenas a nota obtida pelo candidato na Prova de Conhecimentos Gerais. 

Prova de Conhecimentos Específicos e Redação: 

Na Segunda Etapa, os candidatos serão submetidos à Prova de Conhecimentos 
dação, de caráter classificatório e eliminatório, observadas as 

As provas de Conhecimentos Específicos e Redação serão realizadas em 11 de 

, h, i do item 12.1 deste Edital.  

Serão entregues ao candidato, ao início do tempo fixado, o caderno de questões 
objetivas relativas à Prova de Conhecimentos Específicos, o caderno de 
Redação e a folha de respostas, na qual deverá assinalar as respostas às 

O tempo para a realização da prova de Conhecimentos Específicos e Redação 

h (dezesseis horas). 

a cópia da folha de respostas que se 

Após o término das provas, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Respostas original, o Caderno de Redação e o Caderno de Questões. 

os e Redação será composta de 36 (trinta e 
5 (cinco) alternativas e uma Redação. 



 

13.3  A Redação em Língua Portuguesa, de gênero dissertativo, avaliará as 
propriedades de coesão, coerência e progressão temática, privilegiando
norma padrão da língua e será única para todos os candidatos.

13.4  A Redação versará sobre tema específico e deverá ser desenvolvida em caderno 
próprio. 

13.5  As questões objetivas da Prova de Conhecimentos Específicos serão distribuídas 
segundo os seguintes critéri

a. Para os Cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Licenciatura em 
Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Licenciatura em Química, Tecnologia 
em Biotecnologia, Tecnologia em Produção Pesqueira e Tecnologia em 
Alimentos a prova será composta de 12
12 (doze) questões de Biologia e 12 (doze) questões de Química.

b. Para os Cursos de Administração, Direito, Turismo, Música, Teatro, Pedagogia, 
Dança, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em 
História, Tecnologia em Produção Audiovisual, Tecnologia em Gestão de 
Turismo e Tecnologia em Gestão Ambiental a prova será composta de 12 (doze) 
questões de Língua Portuguesa, 12 (doze) questões de Geografia, 12 (doze) 
questões de História e Filosofia.

c. Para os Cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, 
Licenciatura em Informática, Engenharia, Meteorologia, Tecnologia em 
Manutenção Mecânica, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas a prova se
questões de Língua Portuguesa, 12 (doze) questões de Matemática e 12 (doze) 
questões de Física. 

13.6 As questões de Língua Portuguesa serão comuns a todos os cursos.

13.7  Na Prova de Conhecimentos Específicos, com questões objetivas, o cand
deverá marcar apenas uma resposta para cada questão, sob pena de nulidade, e as 
respostas deverão ser assinaladas na Folha de Respostas.

13.8 A Prova de Conhecimentos Específicos valerá até 72 (setenta e dois) pontos, 
atribuídos 2 (dois) pontos para cada 

13.9 A Redação valerá até 28 (vinte e oito) pontos.

13.10  A nota final da Segunda Etapa será a soma dos pontos atribuídos na Prova de 
Conhecimentos Específicos (parte objetiva) e na Redação, totalizando até 100 
(cem) pontos. 

13.11 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que deixar de 
comparecer ou obtiver nota zero na Prova de Conhecimentos Específicos ou na 
Redação. 

 

 
 

 

A Redação em Língua Portuguesa, de gênero dissertativo, avaliará as 
propriedades de coesão, coerência e progressão temática, privilegiando
orma padrão da língua e será única para todos os candidatos. 

A Redação versará sobre tema específico e deverá ser desenvolvida em caderno 

As questões objetivas da Prova de Conhecimentos Específicos serão distribuídas 
segundo os seguintes critérios: 

Para os Cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Licenciatura em 
Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Licenciatura em Química, Tecnologia 
em Biotecnologia, Tecnologia em Produção Pesqueira e Tecnologia em 
Alimentos a prova será composta de 12 (doze) questões de Língua Portuguesa, 
12 (doze) questões de Biologia e 12 (doze) questões de Química.

Para os Cursos de Administração, Direito, Turismo, Música, Teatro, Pedagogia, 
Dança, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em 

istória, Tecnologia em Produção Audiovisual, Tecnologia em Gestão de 
Turismo e Tecnologia em Gestão Ambiental a prova será composta de 12 (doze) 
questões de Língua Portuguesa, 12 (doze) questões de Geografia, 12 (doze) 
questões de História e Filosofia. 

a os Cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, 
Licenciatura em Informática, Engenharia, Meteorologia, Tecnologia em 
Manutenção Mecânica, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas a prova será composta de 12 (doze) 
questões de Língua Portuguesa, 12 (doze) questões de Matemática e 12 (doze) 

 

As questões de Língua Portuguesa serão comuns a todos os cursos.

Na Prova de Conhecimentos Específicos, com questões objetivas, o cand
deverá marcar apenas uma resposta para cada questão, sob pena de nulidade, e as 
respostas deverão ser assinaladas na Folha de Respostas. 

A Prova de Conhecimentos Específicos valerá até 72 (setenta e dois) pontos, 
atribuídos 2 (dois) pontos para cada resposta certa às questões objetivas.

A Redação valerá até 28 (vinte e oito) pontos. 

A nota final da Segunda Etapa será a soma dos pontos atribuídos na Prova de 
Conhecimentos Específicos (parte objetiva) e na Redação, totalizando até 100 

Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que deixar de 
comparecer ou obtiver nota zero na Prova de Conhecimentos Específicos ou na 

A Redação em Língua Portuguesa, de gênero dissertativo, avaliará as 
propriedades de coesão, coerência e progressão temática, privilegiando-se a 

A Redação versará sobre tema específico e deverá ser desenvolvida em caderno 

As questões objetivas da Prova de Conhecimentos Específicos serão distribuídas 

Para os Cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Licenciatura em 
Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Licenciatura em Química, Tecnologia 
em Biotecnologia, Tecnologia em Produção Pesqueira e Tecnologia em 

(doze) questões de Língua Portuguesa, 
12 (doze) questões de Biologia e 12 (doze) questões de Química. 

Para os Cursos de Administração, Direito, Turismo, Música, Teatro, Pedagogia, 
Dança, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em 

istória, Tecnologia em Produção Audiovisual, Tecnologia em Gestão de 
Turismo e Tecnologia em Gestão Ambiental a prova será composta de 12 (doze) 
questões de Língua Portuguesa, 12 (doze) questões de Geografia, 12 (doze) 

a os Cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, 
Licenciatura em Informática, Engenharia, Meteorologia, Tecnologia em 
Manutenção Mecânica, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em 

rá composta de 12 (doze) 
questões de Língua Portuguesa, 12 (doze) questões de Matemática e 12 (doze) 

As questões de Língua Portuguesa serão comuns a todos os cursos. 

Na Prova de Conhecimentos Específicos, com questões objetivas, o candidato 
deverá marcar apenas uma resposta para cada questão, sob pena de nulidade, e as 

A Prova de Conhecimentos Específicos valerá até 72 (setenta e dois) pontos, 
resposta certa às questões objetivas. 

A nota final da Segunda Etapa será a soma dos pontos atribuídos na Prova de 
Conhecimentos Específicos (parte objetiva) e na Redação, totalizando até 100 

Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que deixar de 
comparecer ou obtiver nota zero na Prova de Conhecimentos Específicos ou na 



 

14 Da classificação final 

14.1 Além das duas etapas mencionadas no item 10, os cursos de Dança, Música e 
Teatro terão a prova de Habilidade Específica destinada à avaliação exploratória 
do potencial do candidato e de sua aptidão para o curso escolhido, de 
conformidade com os critérios e programas definidos no item 11 e anexo III deste 
Edital. 

14.2 A nota final do candidato, excetuados os que concorrerem às vagas dos cursos de 
Dança, Música e Teatro, será a média aritmética dos pontos obtidos nas duas 
etapas do concurso (Primeira Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais e Segunda 
Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos e 
100 (cem) pontos. 

14.3 A nota final do candidato aos cursos de Dança, Música e Teatro será a média 
aritmética dos pontos obtidos na Prova de Habilidade Específica e nas duas etapas 
do concurso (Primeira Etapa: Prova de Conhecimen
Prova de Conhecimentos Específico e Redação), totalizando no máximo 100 
(cem) pontos. 

14.4 Ocorrendo empate na nota final, para efeito de classificação final proporcional ao 
número de vagas por curso, turno e grupo, os critérios para
ordem: 

14.4.1 O maior número de pontos nas questões da Prova de Conhecimentos 
Específicos relativas às disciplinas:

a. Língua Portuguesa e Biologia, para os cursos de Medicina, Odontologia, 
Enfermagem, Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecno
Tecnologia em Produção Pesqueira e Tecnologia em Alimentos;

b. Língua Portuguesa e Geografia, para os cursos de Licenciatura em Geografia e 
Turismo;  

c. Língua Portuguesa, História e Filosofia, para os cursos de Administração, 
Direito, Pedagogia, Licenciatura em Letras, Licenciatura em História, Música, 
Dança, Teatro, Tecnologia em Produção Audiovisual, Tecnologia em Gestão de 
Turismo e Tecnologia em Gestão Ambiental;

d. Língua Portuguesa e Química, para os cursos de Engenharia Florestal e 
Licenciatura em Química;

e. Língua Portuguesa e Matemática, para os cursos de Licenciatura em 
Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Informática, Engenharia, 
Tecnologia em Manutenção Mecânica, Tecnologia em Automação Industrial, 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Meteorologia.

14.4.2  Maior nota da Prova de Redação.

14.4.3  Maior nota na Prova de Conhecimentos Gerais.

 
 

 

 

Além das duas etapas mencionadas no item 10, os cursos de Dança, Música e 
ro terão a prova de Habilidade Específica destinada à avaliação exploratória 

do potencial do candidato e de sua aptidão para o curso escolhido, de 
conformidade com os critérios e programas definidos no item 11 e anexo III deste 

idato, excetuados os que concorrerem às vagas dos cursos de 
Dança, Música e Teatro, será a média aritmética dos pontos obtidos nas duas 
etapas do concurso (Primeira Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais e Segunda 
Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos e Redação), totalizando no máximo 

A nota final do candidato aos cursos de Dança, Música e Teatro será a média 
aritmética dos pontos obtidos na Prova de Habilidade Específica e nas duas etapas 
do concurso (Primeira Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais e Segunda Etapa: 
Prova de Conhecimentos Específico e Redação), totalizando no máximo 100 

Ocorrendo empate na nota final, para efeito de classificação final proporcional ao 
número de vagas por curso, turno e grupo, os critérios para desempate serão pela 

O maior número de pontos nas questões da Prova de Conhecimentos 
Específicos relativas às disciplinas: 

Língua Portuguesa e Biologia, para os cursos de Medicina, Odontologia, 
Enfermagem, Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia em Biotecnologia, 
Tecnologia em Produção Pesqueira e Tecnologia em Alimentos; 

Língua Portuguesa e Geografia, para os cursos de Licenciatura em Geografia e 

Língua Portuguesa, História e Filosofia, para os cursos de Administração, 
dagogia, Licenciatura em Letras, Licenciatura em História, Música, 

Teatro, Tecnologia em Produção Audiovisual, Tecnologia em Gestão de 
Turismo e Tecnologia em Gestão Ambiental; 

Língua Portuguesa e Química, para os cursos de Engenharia Florestal e 
cenciatura em Química; 

Língua Portuguesa e Matemática, para os cursos de Licenciatura em 
Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Informática, Engenharia, 
Tecnologia em Manutenção Mecânica, Tecnologia em Automação Industrial, 

se e Desenvolvimento de Sistemas e Meteorologia.

Maior nota da Prova de Redação. 

Maior nota na Prova de Conhecimentos Gerais. 

Além das duas etapas mencionadas no item 10, os cursos de Dança, Música e 
ro terão a prova de Habilidade Específica destinada à avaliação exploratória 

do potencial do candidato e de sua aptidão para o curso escolhido, de 
conformidade com os critérios e programas definidos no item 11 e anexo III deste 

idato, excetuados os que concorrerem às vagas dos cursos de 
Dança, Música e Teatro, será a média aritmética dos pontos obtidos nas duas 
etapas do concurso (Primeira Etapa: Prova de Conhecimentos Gerais e Segunda 

Redação), totalizando no máximo 

A nota final do candidato aos cursos de Dança, Música e Teatro será a média 
aritmética dos pontos obtidos na Prova de Habilidade Específica e nas duas etapas 

tos Gerais e Segunda Etapa: 
Prova de Conhecimentos Específico e Redação), totalizando no máximo 100 

Ocorrendo empate na nota final, para efeito de classificação final proporcional ao 
desempate serão pela 

O maior número de pontos nas questões da Prova de Conhecimentos 

Língua Portuguesa e Biologia, para os cursos de Medicina, Odontologia, 
logia em Biotecnologia, 

Língua Portuguesa e Geografia, para os cursos de Licenciatura em Geografia e 

Língua Portuguesa, História e Filosofia, para os cursos de Administração, 
dagogia, Licenciatura em Letras, Licenciatura em História, Música, 

Teatro, Tecnologia em Produção Audiovisual, Tecnologia em Gestão de 

Língua Portuguesa e Química, para os cursos de Engenharia Florestal e 

Língua Portuguesa e Matemática, para os cursos de Licenciatura em 
Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Informática, Engenharia, 
Tecnologia em Manutenção Mecânica, Tecnologia em Automação Industrial, 

se e Desenvolvimento de Sistemas e Meteorologia. 



 

14.4.4  Maior idade.

14.5  A classificação final obedecerá ao disposto nos itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

14.6  As convocações de candidatos classificados em lista de espera serão publicadas 
oficialmente no portal
(www.uea.edu.br), 
interessados responsáveis pelo seu acompanhamento.

15 Da divulgação dos Resultados

15.1 A classificação final dos candidatos será divulgada a partir de 04 de janeiro de 
2013 no portal da Universidade do Estado do Amazonas 
(www.uea.edu.br). 

15.2 Os candidatos classificados serão convocados para matrícula em primeira 
chamada, obedecendo-se à ordem decrescente da nota final.

15.3 É de inteira responsabilidade do candidato procurar
referentes ao curso pelo qual tenha feito opção, na convocação para a matrícula e na 
lista de espera, disponibilizados 
UEA (www.uea.edu.br). 

16 Dos recursos 

16.1 O candidato poderá interpor recurso quanto à formulação das questões e quanto 
ao gabarito, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos gabaritos.

16.1.1  A interposição de recurso deverá conter, com precisão, a questão ou as 
questões a 
fundamentado.

16.1.2 O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 16.1 deste Edital, 
poderá interpor recurso utilizando o campo próprio, 
Universidade do Estado do Amazonas 
área específic
contidas. 

16.1.3 Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras das 
provas, que proferirão decisão terminativa, constituindo
última instância.

16.1.4  As decisões em relação aos recursos interpostos serão divulgadas 
portal da Universidade do Estado do Amazonas 
(www.uea.edu.br

16.1.5 Os recursos sem a devida fundamentação e interpostos fora do prazo
estabelecido no item 16.1 deste Edital, serão indeferidos.

16.2  A Universidade tomará conhecimento de reclamações que versem diretamente 
sobre violação ou infringência das normas do concurso, desde que formulados no 
prazo de até 72 (setenta e duas) horas da p

 
 

 

Maior idade. 

A classificação final obedecerá ao disposto nos itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

As convocações de candidatos classificados em lista de espera serão publicadas 
no portal da Universidade do Estado do Amazonas 

 no site da VUNESP e na imprensa local, ficando os 
essados responsáveis pelo seu acompanhamento. 

Da divulgação dos Resultados 

A classificação final dos candidatos será divulgada a partir de 04 de janeiro de 
da Universidade do Estado do Amazonas 

Os candidatos classificados serão convocados para matrícula em primeira 
se à ordem decrescente da nota final. 

É de inteira responsabilidade do candidato procurar o seu nome nas listagens 
referentes ao curso pelo qual tenha feito opção, na convocação para a matrícula e na 
lista de espera, disponibilizados  no portal da Universidade do Estado do Amazonas 

O candidato poderá interpor recurso quanto à formulação das questões e quanto 
ao gabarito, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos gabaritos.

A interposição de recurso deverá conter, com precisão, a questão ou as 
questões a serem revisadas, estando o mesmo devidamente 
fundamentado. 

O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 16.1 deste Edital, 
poderá interpor recurso utilizando o campo próprio, 
Universidade do Estado do Amazonas - UEA (www.uea.edu.br

fica do Concurso Vestibular, seguindo as instruções ali 

Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras das 
provas, que proferirão decisão terminativa, constituindo
ltima instância. 

As decisões em relação aos recursos interpostos serão divulgadas 
da Universidade do Estado do Amazonas 

www.uea.edu.br) 

Os recursos sem a devida fundamentação e interpostos fora do prazo
estabelecido no item 16.1 deste Edital, serão indeferidos. 

A Universidade tomará conhecimento de reclamações que versem diretamente 
sobre violação ou infringência das normas do concurso, desde que formulados no 
prazo de até 72 (setenta e duas) horas da publicação dos resultados.

A classificação final obedecerá ao disposto nos itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 

As convocações de candidatos classificados em lista de espera serão publicadas 
da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

no site da VUNESP e na imprensa local, ficando os 

A classificação final dos candidatos será divulgada a partir de 04 de janeiro de 
da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

Os candidatos classificados serão convocados para matrícula em primeira 

o seu nome nas listagens 
referentes ao curso pelo qual tenha feito opção, na convocação para a matrícula e na 

da Universidade do Estado do Amazonas - 

O candidato poderá interpor recurso quanto à formulação das questões e quanto 
ao gabarito, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos gabaritos. 

A interposição de recurso deverá conter, com precisão, a questão ou as 
serem revisadas, estando o mesmo devidamente 

O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 16.1 deste Edital, 
poderá interpor recurso utilizando o campo próprio, no portal da 

www.uea.edu.br), em 
do Concurso Vestibular, seguindo as instruções ali 

Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras das 
provas, que proferirão decisão terminativa, constituindo-se em única e 

As decisões em relação aos recursos interpostos serão divulgadas no 
da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

Os recursos sem a devida fundamentação e interpostos fora do prazo 

A Universidade tomará conhecimento de reclamações que versem diretamente 
sobre violação ou infringência das normas do concurso, desde que formulados no 

ublicação dos resultados. 



 

16.3 As reclamações de que tratam o item anterior deverão ser devidamente 
protocoladas na Reitoria da UEA.

16.4  Quaisquer recursos atinentes às Provas de Habilidades Específicas de candidatos 
aos cursos de Dança, Música e Teatro deverão se
escrito, dentro do prazo máximo de dois dias úteis, contadas do término da prova 
e somente serão analisados se reportarem à nulidade ou fraude.

17 Da matrícula 

17.1 A convocação para a matrícula dos candidatos classificados será feita pela
Universidade do Estado do Amazonas, respeitadas as normas a serem fixadas em 
edital próprio (Edital de Matrícula).

17.2 A documentação exigida para a matrícula dos classificados no Concurso 
Vestibular será: 

a. comprovante de conclusão do Ensino Médio (cópia autenticada);
b. histórico escolar do Ensino Médio (cópia autenticada);
c. comprovantes de atendimento aos requisitos estabelecidos no grupo de opção do 

candidato; 
d. título de eleitor atualizado e comprovante de quitação eleito
e. certidão de nascimento ou casamento (cópia);
f. duas fotos 3x4, recentes;
g. cédula de Identidade (cópia);
h. CPF (cópia); 
i. certificado de reservista ou documento militar equivalente(cópia), para candidatos 

do sexo masculino; e 
j. declaração de que não pos

instituição pública de ensino superior no ato da matrícula.

17.3 A não comprovação, no ato da matrícula, d
na sua opção de curso

17.4 O candidato classificado que, por qualquer motivo, não realizar a matrícula nos 
prazos estipulados, perderá direito à vaga e será substituído imediatamente pelo 
candidato subsequente na lista de aprovados, não podendo, por isso, pleitear 
posteriormente a sua 

 

 
 

 

As reclamações de que tratam o item anterior deverão ser devidamente 
protocoladas na Reitoria da UEA. 

Quaisquer recursos atinentes às Provas de Habilidades Específicas de candidatos 
aos cursos de Dança, Música e Teatro deverão ser endereçados à UEA, por 
escrito, dentro do prazo máximo de dois dias úteis, contadas do término da prova 
e somente serão analisados se reportarem à nulidade ou fraude. 

A convocação para a matrícula dos candidatos classificados será feita pela
Universidade do Estado do Amazonas, respeitadas as normas a serem fixadas em 
edital próprio (Edital de Matrícula). 

A documentação exigida para a matrícula dos classificados no Concurso 

de conclusão do Ensino Médio (cópia autenticada); 
histórico escolar do Ensino Médio (cópia autenticada); 
comprovantes de atendimento aos requisitos estabelecidos no grupo de opção do 

título de eleitor atualizado e comprovante de quitação eleitoral (cópia);
certidão de nascimento ou casamento (cópia); 
duas fotos 3x4, recentes; 
cédula de Identidade (cópia); 

certificado de reservista ou documento militar equivalente(cópia), para candidatos 
 

declaração de que não possui curso superior completo ou não o está cursando em 
instituição pública de ensino superior no ato da matrícula. 

A não comprovação, no ato da matrícula, de escolaridade, na forma estabelecida 
a sua opção de curso, torna nula, de pleno direito, a classificação do candidato.

O candidato classificado que, por qualquer motivo, não realizar a matrícula nos 
prazos estipulados, perderá direito à vaga e será substituído imediatamente pelo 
candidato subsequente na lista de aprovados, não podendo, por isso, pleitear 

ua matrícula. 

As reclamações de que tratam o item anterior deverão ser devidamente 

Quaisquer recursos atinentes às Provas de Habilidades Específicas de candidatos 
r endereçados à UEA, por 

escrito, dentro do prazo máximo de dois dias úteis, contadas do término da prova 

A convocação para a matrícula dos candidatos classificados será feita pela 
Universidade do Estado do Amazonas, respeitadas as normas a serem fixadas em 

A documentação exigida para a matrícula dos classificados no Concurso 

comprovantes de atendimento aos requisitos estabelecidos no grupo de opção do 

ral (cópia); 

certificado de reservista ou documento militar equivalente(cópia), para candidatos 

sui curso superior completo ou não o está cursando em 

, na forma estabelecida 
cação do candidato. 

O candidato classificado que, por qualquer motivo, não realizar a matrícula nos 
prazos estipulados, perderá direito à vaga e será substituído imediatamente pelo 
candidato subsequente na lista de aprovados, não podendo, por isso, pleitear 



 

18  Das disposições finais

18.1 Durante a realização das provas é expressamente proibido usar ou portar telefone 
celular, pagers ou similares
candidato esteja portando qualquer equipamento proibido, deverá
após sua entrada na sala, acondicioná
disponibilizado pela VUNESP, colocando o
Estado do Amazonas e a VUNESP não se responsabilizam por eventual perda ou 
extravio desses equip

18.2 Será eliminado do concurso, em qualquer fase, o candidato que, 
comprovadamente: 

a. durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;

b. utilizar meios ilícitos para a realização da prova, ainda que detectados 
por meio visual, grafológico ou eletrônico;

c. durante a realização da prova, estiver usando ou portando telefone celular, pagers, 
similares ou relógios;

d. fraudar ou de alguma forma 
e. atentar contra a disciplina;
f. desacatar quem estiver investido de autoridade para coordenar, orientar ou auxiliar 

a realização do certame.

18.3 Os candidatos poderão ser submetidos, durante a aplicação das provas, a 
autenticação digital nas folhas de respostas.

18.4 A UEA divulgará, sempre que for necessário, Erratas, Editais de Convocação, 
Normas Complementares e Avisos Oficiais sobre o concurso.

 

18.5 O candidato que, por motivo religioso, n
fixados neste Edital, deverá além de se inscrever pela internet encaminhar à 
Fundação VUNESP, no endereço citado no subitem 8.1 deste Edital, até o dia 
de setembro de 2012,
devidamente fundame
atestando a sua condição de membro.

 

Concurso Vestibular UEA acesso 2013

 

18.5.1 Ao candidato que tiver 
acima, fica garantido o direito de realizar as provas
compareça ao local indicado pela VUNESP 

 
 

 

Das disposições finais 

Durante a realização das provas é expressamente proibido usar ou portar telefone 
ou similares e/ou relógios, mesmo que desligados. Caso o 

candidato esteja portando qualquer equipamento proibido, deverá
entrada na sala, acondicioná-lo em saco plástico com lacre 

ilizado pela VUNESP, colocando o sob sua carteira. A Universidade do 
Estado do Amazonas e a VUNESP não se responsabilizam por eventual perda ou 
extravio desses equipamentos. 

Será eliminado do concurso, em qualquer fase, o candidato que, 

durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

meios ilícitos para a realização da prova, ainda que detectados 
por meio visual, grafológico ou eletrônico; 
durante a realização da prova, estiver usando ou portando telefone celular, pagers, 
similares ou relógios; 
fraudar ou de alguma forma concorrer para a fraude no concurso; 
atentar contra a disciplina; 
desacatar quem estiver investido de autoridade para coordenar, orientar ou auxiliar 
a realização do certame. 

Os candidatos poderão ser submetidos, durante a aplicação das provas, a 
autenticação digital nas folhas de respostas. 

A UEA divulgará, sempre que for necessário, Erratas, Editais de Convocação, 
Normas Complementares e Avisos Oficiais sobre o concurso. 

O candidato que, por motivo religioso, não puder realizar a prova no 
fixados neste Edital, deverá além de se inscrever pela internet encaminhar à 
Fundação VUNESP, no endereço citado no subitem 8.1 deste Edital, até o dia 
de setembro de 2012, por Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), requerimento 
devidamente fundamentado e declaração da entidade religiosa a que pertence, 
atestando a sua condição de membro. 

Escrever no envelope: 
 

Concurso Vestibular UEA acesso 2013 
Atendimento especial religioso 

Rua Dona Germaine Burchard, 515 
Água Branca 

CEP: 05002-062 - São Paulo, SP. 

Ao candidato que tiver deferido o requerimento de que trata o item 
, fica garantido o direito de realizar as provas

compareça ao local indicado pela VUNESP no dia e horário 

Durante a realização das provas é expressamente proibido usar ou portar telefone 
relógios, mesmo que desligados. Caso o 

candidato esteja portando qualquer equipamento proibido, deverá imediatamente 
em saco plástico com lacre 

sob sua carteira. A Universidade do 
Estado do Amazonas e a VUNESP não se responsabilizam por eventual perda ou 

Será eliminado do concurso, em qualquer fase, o candidato que, 

durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro 

meios ilícitos para a realização da prova, ainda que detectados a posteriori 

durante a realização da prova, estiver usando ou portando telefone celular, pagers, 

 

desacatar quem estiver investido de autoridade para coordenar, orientar ou auxiliar 

Os candidatos poderão ser submetidos, durante a aplicação das provas, a 

A UEA divulgará, sempre que for necessário, Erratas, Editais de Convocação, 

ão puder realizar a prova no horário 
fixados neste Edital, deverá além de se inscrever pela internet encaminhar à 
Fundação VUNESP, no endereço citado no subitem 8.1 deste Edital, até o dia 28 

por Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), requerimento 
ntado e declaração da entidade religiosa a que pertence, 

o requerimento de que trata o item 
, fica garantido o direito de realizar as provas, desde que 

no dia e horário 



 

regulamentar de realização do vestibular, conforme 
o candidato 
momento isolado e incomunicável, em local apropriado

18.6 No dia de realização das provas, a VUNESP poderá submeter os candidatos ao 
sistema de detecção de metal.

18.7 A Lei Federal Nº 12.089, de 11 de novembro de 2009
pessoa ocupe duas vagas como aluno de curso de graduação em uma ou mais 
instituições públicas de Ensino Superior.

18.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso de Ingresso na 
Universidade do Estado do Amazonas.

 
 

 
 

 

regulamentar de realização do vestibular, conforme o item 6
o candidato realizará a prova, após o pôr-do-sol, permanecendo até este 

isolado e incomunicável, em local apropriado. 

No dia de realização das provas, a VUNESP poderá submeter os candidatos ao 
sistema de detecção de metal. 

l Nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, proíbe que a mesma 
pessoa ocupe duas vagas como aluno de curso de graduação em uma ou mais 
instituições públicas de Ensino Superior. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso de Ingresso na 
dade do Estado do Amazonas. 

o item 6. Neste caso, 
, permanecendo até este 

 

No dia de realização das provas, a VUNESP poderá submeter os candidatos ao 

, proíbe que a mesma 
pessoa ocupe duas vagas como aluno de curso de graduação em uma ou mais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso de Ingresso na 



 

 
1.Apresentação 

A Universidade do Estado do Amazonas 
inscrição, para o Concurso Vestibular 2012, acesso 2013 os 
mensal seja igual ou inferior a três Salários Mínimos (R$1.866,00) e os que se 
encontrem desempregados.
Este Manual contém informações sobre os procedimentos necessários para solicitação 
de isenção. 
O objetivo do processo de isenção é de oferecer condições de participação ness
processo seletivo, aos candidatos que não disponham do recurso financeiro para pagar a 
taxa de inscrição e que atendam integralmente os critérios definidos no regulamento.
 
2.Calendário 

DATAS 
6/8/2012 a 
10/8/2012 

Período para solicita

27/8/2012 a 
28/9/2012 

Período de inscrição 

4/9/2012 
Divulgação da lista de c
inscrição.

 

3.Quem pode solicitar a isenção da 

O candidato interessado em pleitear a isenção integral da taxa de inscrição para o 
Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013, deverá preencher e comprovar os 
seguintes requisitos: 

I. Ser trabalhador com renda mensal bruta igual ou inferior 
Mínimos (R$1.866,00);

II.  Ser trabalhador e estar desempregado.
III.  Ser dependente econômico de responsável legal cuja renda mensal seja igual 

ou inferior a três salários mínimos (R$1.866,00);
 

4. Quais são os documentos que devem ser apresentados 
requerimento para solicitar a isenção?

O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado dos seguintes documentos 
do candidato: 

I. Cópia autenticada do contracheque;
II.  Cópia autenticada da Carteira de Trabalho;

III.  Declaração de renda expedida pelo requerente ou responsável legal.

 
 

 

ANEXO I 
 

Manual de Isenção 

A Universidade do Estado do Amazonas - UEA isenta do pagamento da taxa de 
inscrição, para o Concurso Vestibular 2012, acesso 2013 os trabalhadores

inferior a três Salários Mínimos (R$1.866,00) e os que se 
encontrem desempregados. 
Este Manual contém informações sobre os procedimentos necessários para solicitação 

O objetivo do processo de isenção é de oferecer condições de participação ness
processo seletivo, aos candidatos que não disponham do recurso financeiro para pagar a 
taxa de inscrição e que atendam integralmente os critérios definidos no regulamento.

ATIVIDADES  
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

Período de inscrição para o Concurso Vestibular 2012, acesso 2013

Divulgação da lista de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de 
inscrição. 

3.Quem pode solicitar a isenção da taxa de inscrição? 

O candidato interessado em pleitear a isenção integral da taxa de inscrição para o 
Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013, deverá preencher e comprovar os 

Ser trabalhador com renda mensal bruta igual ou inferior 
Mínimos (R$1.866,00); 
Ser trabalhador e estar desempregado. 
Ser dependente econômico de responsável legal cuja renda mensal seja igual 
ou inferior a três salários mínimos (R$1.866,00); 

4. Quais são os documentos que devem ser apresentados juntamente com o 
requerimento para solicitar a isenção? 

O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado dos seguintes documentos 

Cópia autenticada do contracheque; 
Cópia autenticada da Carteira de Trabalho; 

expedida pelo requerente ou responsável legal.

UEA isenta do pagamento da taxa de 
trabalhadores cuja renda 

inferior a três Salários Mínimos (R$1.866,00) e os que se 

Este Manual contém informações sobre os procedimentos necessários para solicitação 

O objetivo do processo de isenção é de oferecer condições de participação nesse 
processo seletivo, aos candidatos que não disponham do recurso financeiro para pagar a 
taxa de inscrição e que atendam integralmente os critérios definidos no regulamento. 

 

para o Concurso Vestibular 2012, acesso 2013 

eneficiados com a isenção da taxa de 

O candidato interessado em pleitear a isenção integral da taxa de inscrição para o 
Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013, deverá preencher e comprovar os 

Ser trabalhador com renda mensal bruta igual ou inferior a três Salários 

Ser dependente econômico de responsável legal cuja renda mensal seja igual 

juntamente com o 

O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado dos seguintes documentos 

expedida pelo requerente ou responsável legal. 



 

a) Entregar o Requerimento para Solicitação de Isenção e todos os documentos 
comprobatórios, no protocolo da Reitoria da UEA (AV. DJALMA BATISTA, 3578 
– FLORES) ou nos Centros e Núcleos da UEA no interio
11h30min e das 14h30min as 17h
um único envelope por candidato, devidamente identificado com seu nome e 
endereço completos com o título:  
Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição;

b) Em seguida o candidato deverá aguardar a divulgação do resultado do pedido de 
isenção, que será realizada oficialmente pelo
do Amazonas - UEA
Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013
eventualmente utilizados por terceiros não serão considerados oficiais e, portanto, 
não gerarão em relação aos candidatos quaisquer deve
também deverá observar que em função das características desse processo não 
caberá recurso;  

c) O candidato beneficiado deverá efetivar sua inscrição no 
UEA 2012, acesso 2013
internet, em link específico destinado aos candidatos isentos, disponibilizado pela 
VUNESP no portal da Universidade do Estado do Amazonas 
www.uea.edu.br dentro do prazo estabelecido no calendário.

5. Quais são os procedimentos para obter a isenção da taxa?

I. Solicitar a isenção preenchendo o Requerimento para Solicitação de Isenção 
disponível no portal da Universidade do Estado do Amazonas 
www.uea.edu.br. 

II.Imprimir o requerimento de solicitação de isenção preenchido 
Universidade do Estado do Amazonas 
documentação comprobatória;

 

6. Se o candidato for menor de idade, como poderá compro
requisitos de isento de pagamento da taxa de inscrição?

O candidato que for menor de idade e atender os requisitos de isenção de pagamento da 
taxa de inscrição deverá apresentar os 
subitens I, II, III do item 4. 

Atenção:  
• Os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao requerimento de 

isenção, grampeados na ordem acima indicada;
• O preenchimento do requerimento para solicitação de Isenção e o seu envio, 

com a documentação co
do candidato; 

• O preenchimento incorreto do requerimento, assim como a entrega incompleta 
da documentação implicará automaticamente no indeferimento do pedido;

 
 

 

Entregar o Requerimento para Solicitação de Isenção e todos os documentos 
comprobatórios, no protocolo da Reitoria da UEA (AV. DJALMA BATISTA, 3578 

FLORES) ou nos Centros e Núcleos da UEA no interior do Estado, de 8h:30min as 
11h30min e das 14h30min as 17h30min, nos prazos estabelecidos no calendário, em 
um único envelope por candidato, devidamente identificado com seu nome e 
endereço completos com o título:  Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013

imento de Isenção de Taxa de Inscrição; 

Em seguida o candidato deverá aguardar a divulgação do resultado do pedido de 
isenção, que será realizada oficialmente pelo portal da Universidade do Estado 

UEA www.uea.edu.br, na data estabelecida no calendário do 
Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013. Outros meios de comunicação 
eventualmente utilizados por terceiros não serão considerados oficiais e, portanto, 
não gerarão em relação aos candidatos quaisquer deveres ou direitos. O candidato 
também deverá observar que em função das características desse processo não 

O candidato beneficiado deverá efetivar sua inscrição no Concurso Vestibular 
UEA 2012, acesso 2013 para ingresso nos cursos oferecidos pela UEA, pela 
internet, em link específico destinado aos candidatos isentos, disponibilizado pela 

no portal da Universidade do Estado do Amazonas 
dentro do prazo estabelecido no calendário. 

5. Quais são os procedimentos para obter a isenção da taxa? 

Solicitar a isenção preenchendo o Requerimento para Solicitação de Isenção 
no portal da Universidade do Estado do Amazonas 

imir o requerimento de solicitação de isenção preenchido 
Universidade do Estado do Amazonas - UEA www.uea.edu.br
documentação comprobatória; 

6. Se o candidato for menor de idade, como poderá comprovar que atende os 
requisitos de isento de pagamento da taxa de inscrição? 

O candidato que for menor de idade e atender os requisitos de isenção de pagamento da 
deverá apresentar os documentos do seu responsável legal

 

Os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao requerimento de 
isenção, grampeados na ordem acima indicada; 
O preenchimento do requerimento para solicitação de Isenção e o seu envio, 
com a documentação comprobatória anexada, serão de inteira responsabilidade 

O preenchimento incorreto do requerimento, assim como a entrega incompleta 
da documentação implicará automaticamente no indeferimento do pedido;

Entregar o Requerimento para Solicitação de Isenção e todos os documentos 
comprobatórios, no protocolo da Reitoria da UEA (AV. DJALMA BATISTA, 3578 

do, de 8h:30min as 
30min, nos prazos estabelecidos no calendário, em 

um único envelope por candidato, devidamente identificado com seu nome e 
Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013 - 

Em seguida o candidato deverá aguardar a divulgação do resultado do pedido de 
portal da Universidade do Estado 

, na data estabelecida no calendário do 
. Outros meios de comunicação 

eventualmente utilizados por terceiros não serão considerados oficiais e, portanto, 
res ou direitos. O candidato 

também deverá observar que em função das características desse processo não 

Concurso Vestibular 
pela UEA, pela 

internet, em link específico destinado aos candidatos isentos, disponibilizado pela 
no portal da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

Solicitar a isenção preenchendo o Requerimento para Solicitação de Isenção 
no portal da Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

imir o requerimento de solicitação de isenção preenchido no portal da 
www.uea.edu.br e juntar 

var que atende os 

O candidato que for menor de idade e atender os requisitos de isenção de pagamento da 
do seu responsável legal listados nos 

Os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao requerimento de 

O preenchimento do requerimento para solicitação de Isenção e o seu envio, 
mprobatória anexada, serão de inteira responsabilidade 

O preenchimento incorreto do requerimento, assim como a entrega incompleta 
da documentação implicará automaticamente no indeferimento do pedido; 



 

• Não serão admitidas alterações ou inclusõe
obtenção do benefício;

• A documentação encaminhada não será devolvida ao candidato.

7. Em que casos o candidato terá o seu pedido de isenção de pagamento de taxa de 
inscrição indeferido? 

O candidato terá o seu pedido de is
nas seguintes situações: 

a) Não atender aos requisitos previstos no item 3;
b) Apresentar informações inverídicas;
c) Entregar requerimento e ou documentos em data posterior àquela estabelecida 
no calendário; 

d) Não apresentar no envelope os dados de identificação exigidos no item 4;
e) Preencher de forma incorreta o Requerimento, ou ainda apresentar junto ao 
requerimento documentação incompleta.

8. Outras informações 

A Universidade do Estado do Amazonas e a Fundação VUNE
de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

Caso alguma das informações seja inverídica, a UEA e a VUNESP, levarão ao 
cancelamento da inscrição no 
eventual matrícula. 

Caso o candidato seja aprovado, após as 3 etapas, no 
acesso 2013, sua condição socioeconômica poderá ser verificada e, constatando
as informações prestadas não são verdadeiras, serão adotadas as medidas judiciais 
cabíveis. 

As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo 
a UEA e a VUNESP utilizá

 
 

 
 

 

Não serão admitidas alterações ou inclusões após o período de inscrição para 
obtenção do benefício; 
A documentação encaminhada não será devolvida ao candidato. 

7. Em que casos o candidato terá o seu pedido de isenção de pagamento de taxa de 

O candidato terá o seu pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição indeferido 

Não atender aos requisitos previstos no item 3; 
Apresentar informações inverídicas; 
Entregar requerimento e ou documentos em data posterior àquela estabelecida 

presentar no envelope os dados de identificação exigidos no item 4;
Preencher de forma incorreta o Requerimento, ou ainda apresentar junto ao 

requerimento documentação incompleta. 

A Universidade do Estado do Amazonas e a Fundação VUNESP reservam
de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

Caso alguma das informações seja inverídica, a UEA e a VUNESP, levarão ao 
cancelamento da inscrição no Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013

Caso o candidato seja aprovado, após as 3 etapas, no Concurso Vestibular UEA 2012, 
sua condição socioeconômica poderá ser verificada e, constatando

as informações prestadas não são verdadeiras, serão adotadas as medidas judiciais 

As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo 
e a VUNESP utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II 

s após o período de inscrição para 

 

7. Em que casos o candidato terá o seu pedido de isenção de pagamento de taxa de 

enção de pagamento de taxa de inscrição indeferido 

Entregar requerimento e ou documentos em data posterior àquela estabelecida 

presentar no envelope os dados de identificação exigidos no item 4; 
Preencher de forma incorreta o Requerimento, ou ainda apresentar junto ao 

SP reservam-se o direito 

Caso alguma das informações seja inverídica, a UEA e a VUNESP, levarão ao 
Concurso Vestibular UEA 2012, acesso 2013 e da 

Concurso Vestibular UEA 2012, 
sua condição socioeconômica poderá ser verificada e, constatando-se que 

as informações prestadas não são verdadeiras, serão adotadas as medidas judiciais 

As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo 
las em qualquer época, no amparo de seus direitos. 



 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Fonologia: Ortografia: acentuação gráfica e emprego do hífen. Emprego das letras 
iniciais maiúsculas. Emprego de certas letras ou dígrafos: 
x; s ou z; e ou i; o ou u.  
Fonética e Fonologia: 
vocálicos, consonantais e dígrafos. Ortoépia e prosódia.
 
Morfologia: Substantivo: classificação, formação, flexão de gênero, número e grau, plural 
com metafonia. Adjetivo: classificação, formação, locução adjetiva, flexão de gênero, 
número e grau. Numeral: classificação: numerais cardinais e ordinais. Pronome: 
Classificação: pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e 
interrogativos. O pronome na oração (pronomes substantivos e adjetivos). Verbo: vozes 
verbais: passiva, analítica e sintética, reflexiva. Advérbio: classificação, locução adverbial e 
graus. Preposição: tipos de preposição: essenciais e acidentais. Conjunção: classificação: 
conjunções coordenativas e subordinativas. Interjeição: classificação: interjeições 
alegria, de desejo, de dor, de chamamento, de silêncio, de advertência, de incredulidade.
Conjugação de verbos. Tempos simples e compostos. Verbos regulares, irregulares e 
anômalos; defectivos e abundantes. As vozes verbais. Estrutura mórfica das formas
verbais. 
Estrutura das palavras: radical, raiz, vogal temática, tema, afixos, desinências, 
consoantes de ligação, cognatos, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e 
compostas. Processos de formação de palavras: derivação, composição, r
hibridismo, onomatopéias, prefixos, sufixos, radicais gregos e latinos.
 
Sintaxe: Período simples. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Tipos de 
sujeito. A oração sem sujeito. Termos integrantes da oração: complemento nominal, 
complementos verbais (objeto direto e objeto indireto) e agente da passiva. Termos 
acessórios da oração: adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial. Período composto 
por coordenação. 
Funções sintáticas do substantivo, do adjetivo, do numeral, do pronome e do 
Ordem direta e inversa. Colocação dos pronomes átonos: próclise, mesóclise e ênclise. 
Colocação dos pronomes átonos nos tempos compostos e nas locuções verbais.
Emprego dos pronomes relativos precedidos de preposição. Período composto por 
coordenação e subordinação. Orações coordenadas. 
adjetivas, adverbiais. Funções do “que” e do “se”.
Regência nominal e verbal. Mudança de regência e mudança de sentido. Regência de 
nomes e verbos de uso frequente. Uso da crase. Concordância nominal: regra geral e 
casos especiais. Concordância de certas palavras e expressões: meio, mesmo, próprio, 
só, anexo, incluso, bastante, caro, barato, longe, é proibido, é necessário, é muito, é 
bastante, é suficiente. Concordância verbal: regra geral e casos especiais. Concordância 
com verbos impessoais. Silepse de gênero, de número e de pessoa. Orações reduzidas de 
gerúndio, infinitivo e particípio. 
homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação. 

 
 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Ortografia: acentuação gráfica e emprego do hífen. Emprego das letras 
iniciais maiúsculas. Emprego de certas letras ou dígrafos: x ou ch; g ou 

Fonética e Fonologia: Fonemas: conceito, produção, classificação. E
vocálicos, consonantais e dígrafos. Ortoépia e prosódia. 

Substantivo: classificação, formação, flexão de gênero, número e grau, plural 
com metafonia. Adjetivo: classificação, formação, locução adjetiva, flexão de gênero, 

. Numeral: classificação: numerais cardinais e ordinais. Pronome: 
Classificação: pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e 
interrogativos. O pronome na oração (pronomes substantivos e adjetivos). Verbo: vozes 

, analítica e sintética, reflexiva. Advérbio: classificação, locução adverbial e 
graus. Preposição: tipos de preposição: essenciais e acidentais. Conjunção: classificação: 
conjunções coordenativas e subordinativas. Interjeição: classificação: interjeições 
alegria, de desejo, de dor, de chamamento, de silêncio, de advertência, de incredulidade.
Conjugação de verbos. Tempos simples e compostos. Verbos regulares, irregulares e 
anômalos; defectivos e abundantes. As vozes verbais. Estrutura mórfica das formas

Estrutura das palavras: radical, raiz, vogal temática, tema, afixos, desinências, 
consoantes de ligação, cognatos, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e 
compostas. Processos de formação de palavras: derivação, composição, r
hibridismo, onomatopéias, prefixos, sufixos, radicais gregos e latinos. 

Período simples. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Tipos de 
sujeito. A oração sem sujeito. Termos integrantes da oração: complemento nominal, 

ntos verbais (objeto direto e objeto indireto) e agente da passiva. Termos 
acessórios da oração: adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial. Período composto 

Funções sintáticas do substantivo, do adjetivo, do numeral, do pronome e do 
Ordem direta e inversa. Colocação dos pronomes átonos: próclise, mesóclise e ênclise. 
Colocação dos pronomes átonos nos tempos compostos e nas locuções verbais.
Emprego dos pronomes relativos precedidos de preposição. Período composto por 

ação e subordinação. Orações coordenadas. Orações subordinadas: substantivas, 
Funções do “que” e do “se”. 

Regência nominal e verbal. Mudança de regência e mudança de sentido. Regência de 
nomes e verbos de uso frequente. Uso da crase. Concordância nominal: regra geral e 
casos especiais. Concordância de certas palavras e expressões: meio, mesmo, próprio, 

xo, incluso, bastante, caro, barato, longe, é proibido, é necessário, é muito, é 
bastante, é suficiente. Concordância verbal: regra geral e casos especiais. Concordância 
com verbos impessoais. Silepse de gênero, de número e de pessoa. Orações reduzidas de 
gerúndio, infinitivo e particípio. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação.  

Ortografia: acentuação gráfica e emprego do hífen. Emprego das letras 
ou j ; s, c, ç, sc ou 

Fonemas: conceito, produção, classificação. Encontros 

Substantivo: classificação, formação, flexão de gênero, número e grau, plural 
com metafonia. Adjetivo: classificação, formação, locução adjetiva, flexão de gênero, 

. Numeral: classificação: numerais cardinais e ordinais. Pronome: 
Classificação: pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e 
interrogativos. O pronome na oração (pronomes substantivos e adjetivos). Verbo: vozes 

, analítica e sintética, reflexiva. Advérbio: classificação, locução adverbial e 
graus. Preposição: tipos de preposição: essenciais e acidentais. Conjunção: classificação: 
conjunções coordenativas e subordinativas. Interjeição: classificação: interjeições de 
alegria, de desejo, de dor, de chamamento, de silêncio, de advertência, de incredulidade. 
Conjugação de verbos. Tempos simples e compostos. Verbos regulares, irregulares e 
anômalos; defectivos e abundantes. As vozes verbais. Estrutura mórfica das formas 

Estrutura das palavras: radical, raiz, vogal temática, tema, afixos, desinências, vogais e 
consoantes de ligação, cognatos, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e 
compostas. Processos de formação de palavras: derivação, composição, redução, 

Período simples. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Tipos de 
sujeito. A oração sem sujeito. Termos integrantes da oração: complemento nominal, 

ntos verbais (objeto direto e objeto indireto) e agente da passiva. Termos 
acessórios da oração: adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial. Período composto 

Funções sintáticas do substantivo, do adjetivo, do numeral, do pronome e do advérbio. 
Ordem direta e inversa. Colocação dos pronomes átonos: próclise, mesóclise e ênclise. 
Colocação dos pronomes átonos nos tempos compostos e nas locuções verbais. 
Emprego dos pronomes relativos precedidos de preposição. Período composto por 

Orações subordinadas: substantivas, 

Regência nominal e verbal. Mudança de regência e mudança de sentido. Regência de 
nomes e verbos de uso frequente. Uso da crase. Concordância nominal: regra geral e 
casos especiais. Concordância de certas palavras e expressões: meio, mesmo, próprio, 

xo, incluso, bastante, caro, barato, longe, é proibido, é necessário, é muito, é 
bastante, é suficiente. Concordância verbal: regra geral e casos especiais. Concordância 
com verbos impessoais. Silepse de gênero, de número e de pessoa. Orações reduzidas de 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 



 

 
Estilística e Poética: As várias concepções da Literatura 
linguagem literária: A denota
Intertextualidade. 
Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Tipos de discurso: direto, indireto e 
indireto livre. Versificação: sílaba métrica, diérese, sinérese. Diferentes medidas do 
verso tradicional. Versos decassílabo e alexandrino. Classificação das rimas. 
Enjambement. 
 
LITERATURA BRASILEIRA
 
Noções gerais: Os gêneros literários: épico, lírico e dramático. Os estilos de época na 
literatura. 
Primeiras manifestações literárias: 
José de Anchieta e Manuel da Nóbrega.
O Barroco: Características do estilo barroco. Bento Teixeira e a 
de Matos. Divisão de sua obra em sacra, lírica e satírica.
O Arcadismo: Características do estilo arcá
Uruguai. Santa Rita Durão e o 
Tomás Antônio Gonzaga. Alvarenga Peixoto.
A Poesia Romântica: As três gerações poéticas. Características da poesia romântica. 
As gerações românticas. Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias. Álvares de 
Azevedo. Sousândrade. Castro Alves. Características da prosa romântica. Joaquim 
Manuel de Macedo. Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar. A corrente 
indianista. Os sertanistas: Bernar
O Realismo: Principais autores realistas e suas obras: Machado de Assis e Raul 
Pompéia. A vertente naturalista e Aluísio Azevedo. Características da poesia 
parnasiana. Principais parnasianos: Olavo Bilac, Alberto de Oliv
Correia. 
O Simbolismo: Características da poesia simbolista. Principais simbolistas: Cruz e 
Sousa e Alphonsus de Guimaraens. 
O Pré-modernismo: A poesia de Augusto dos Anjos. Euclides da Cunha. Monteiro 
Lobato. Lima Barreto. Graça Aranha.
Texto: Leitura e compreensão: estrutura do texto, partes, relação entre as partes.Plano 
de conteúdo: tema e sua delimitação; ideia principal, ideias secundárias, ide
implícitas e explícitas. Plano linguístico: significação de palavras e expressões no 
conteúdo; recursos expressivos; relação de sentido entre elementos do texto; coesão 
textual. Tipos de texto: informativos, lúdicos, notícias, reportagens, editoriais, 
epistolares, publicitários, humorísticos (charges). Textos literários: crônica, conto, 
fábula, relato. 
Modernismo: Movimentos de vanguarda na Europa: futurismo, dadaísmo, cubismo, 
expressionismo e surrealismo. A vanguarda portuguesa e sua relação com o Brasil: 
Fernando Pessoa e Mário de Sá
Arte Moderna. Características da 1ª fase do Modernismo. 
Andrade e Oswald de Andrade. 
Antônio de Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira, Raul Bopp. A 2ª 
do Modernismo. Características da poesia e da prosa
Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes. 

 
 

 

As várias concepções da Literatura – A plurissignificação da 
linguagem literária: A denotação e a conotação; Figuras de linguagem; 

Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Tipos de discurso: direto, indireto e 
indireto livre. Versificação: sílaba métrica, diérese, sinérese. Diferentes medidas do 

rsos decassílabo e alexandrino. Classificação das rimas. 

LITERATURA BRASILEIRA  

Os gêneros literários: épico, lírico e dramático. Os estilos de época na 

Primeiras manifestações literárias: A literatura dos viajantes. A literatura dos jesuítas. 
José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. 

Características do estilo barroco. Bento Teixeira e a Prosopopéia
de Matos. Divisão de sua obra em sacra, lírica e satírica. 

Características do estilo arcádico. A poesia épica. Basílio da Gama e 
. Santa Rita Durão e o Caramuru. A poesia lírica. Cláudio Manuel da Costa. 

Tomás Antônio Gonzaga. Alvarenga Peixoto. 
As três gerações poéticas. Características da poesia romântica. 

ações românticas. Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias. Álvares de 
Azevedo. Sousândrade. Castro Alves. Características da prosa romântica. Joaquim 
Manuel de Macedo. Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar. A corrente 
indianista. Os sertanistas: Bernardo Guimarães e Visconde de Taunay.  

Principais autores realistas e suas obras: Machado de Assis e Raul 
Pompéia. A vertente naturalista e Aluísio Azevedo. Características da poesia 
parnasiana. Principais parnasianos: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo 

Características da poesia simbolista. Principais simbolistas: Cruz e 
Sousa e Alphonsus de Guimaraens.  

A poesia de Augusto dos Anjos. Euclides da Cunha. Monteiro 
Lobato. Lima Barreto. Graça Aranha. 

Leitura e compreensão: estrutura do texto, partes, relação entre as partes.Plano 
do: tema e sua delimitação; ideia principal, ideias secundárias, ide

Plano linguístico: significação de palavras e expressões no 
teúdo; recursos expressivos; relação de sentido entre elementos do texto; coesão 

textual. Tipos de texto: informativos, lúdicos, notícias, reportagens, editoriais, 
epistolares, publicitários, humorísticos (charges). Textos literários: crônica, conto, 

Movimentos de vanguarda na Europa: futurismo, dadaísmo, cubismo, 
expressionismo e surrealismo. A vanguarda portuguesa e sua relação com o Brasil: 
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. A exposição de Anita Malfatti e a Semana de 

Características da 1ª fase do Modernismo. Os papéis destacados de Mário de 
Andrade e Oswald de Andrade. Outros autores de destaque dessa fase: Menotti del Picchia, 
Antônio de Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira, Raul Bopp. A 2ª 
do Modernismo. Características da poesia e da prosa. Principais poetas do período: Carlos 
Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes. 

A plurissignificação da 
ção e a conotação; Figuras de linguagem; 

Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Tipos de discurso: direto, indireto e 
indireto livre. Versificação: sílaba métrica, diérese, sinérese. Diferentes medidas do 

rsos decassílabo e alexandrino. Classificação das rimas. 

Os gêneros literários: épico, lírico e dramático. Os estilos de época na 

. A literatura dos jesuítas. 

Prosopopéia. Gregório 

dico. A poesia épica. Basílio da Gama e O 
. A poesia lírica. Cláudio Manuel da Costa. 

As três gerações poéticas. Características da poesia romântica. 
ações românticas. Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias. Álvares de 

Azevedo. Sousândrade. Castro Alves. Características da prosa romântica. Joaquim 
Manuel de Macedo. Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar. A corrente 

 
Principais autores realistas e suas obras: Machado de Assis e Raul 

Pompéia. A vertente naturalista e Aluísio Azevedo. Características da poesia 
eira e Raimundo 

Características da poesia simbolista. Principais simbolistas: Cruz e 

A poesia de Augusto dos Anjos. Euclides da Cunha. Monteiro 

Leitura e compreensão: estrutura do texto, partes, relação entre as partes.Plano 
do: tema e sua delimitação; ideia principal, ideias secundárias, ideias 

Plano linguístico: significação de palavras e expressões no 
teúdo; recursos expressivos; relação de sentido entre elementos do texto; coesão 

textual. Tipos de texto: informativos, lúdicos, notícias, reportagens, editoriais, 
epistolares, publicitários, humorísticos (charges). Textos literários: crônica, conto, 

Movimentos de vanguarda na Europa: futurismo, dadaísmo, cubismo, 
expressionismo e surrealismo. A vanguarda portuguesa e sua relação com o Brasil: 

Carneiro. A exposição de Anita Malfatti e a Semana de 
Os papéis destacados de Mário de 

Outros autores de destaque dessa fase: Menotti del Picchia, 
Antônio de Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira, Raul Bopp. A 2ª fase 

Principais poetas do período: Carlos 
Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes. 



 

Principais prosadores: Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, J
Rego, Rachel de Queiroz. 
Pós-modernismo: Características do período. A poesia de João Cabral de Melo Neto. 
ficção experimental de Guimarães Rosa e Clarice Lispector. 
concretismo, poesia-práxis, poesia
Caio Fernando Abreu,  Dalton Trevisan, Ferreira Gullar,  Lygia Fagundes Telles, Márcio 
Souza, Mário Quintana, Rubem Braga, Rubem Fonseca, Milton Hatoum.
O Teatro: Principais dramaturgos e sua obra: Ariano Suassuna, Augusto Bo
Buarque de Holanda, Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, Joracy Camargo, Jorge 
Andrade, Millôr Fernandes, Oduvaldo Viana Filho, Nelson Rodrigues, Paulo Pontes, 
Plínio Marcos. 
 
Obras literárias:  
1. As Origens:Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhãe
2. Poesia e Prosa: Gregório de Matos e Antonio Vieira; 3.
Antônio Gonzaga; 4. Líricos e Épicos
Santa Rita Durão; 5. Iracema: 
Outros;7. Quincas Borba: Machado de Assis
8. O Cortiço: Aluísio de Azevedo; 
Bilac, Raimundo Correia, Cruz e Souza, Alphonsus de Guimaraens;
Policarpo Quaresma: Lima Ba
Secas: Graciliano Ramos.  
 
Literatura Amazônica: Órfãos do Eldorado
 
MATEMÁTICA 

 
Conhecimentos Numéricos: Operações com Números Reais; Razões e Proporções; 
Porcentagens e Juros; Sequências
Conhecimentos Geométricos: Características das figuras geométricas planas; grandezas, 
escalas e unidades de medidas; Comprimentos e áreas; Ângulos, Simetria de figuras 
planas; Congruência e semelhança de triângulos, Teorema de Tales; Relaçõ
e Trigonométricas nos Triângulos e Circunferências.
Conhecimentos Algébricos: Equações, Gráficos e funções; funções polinomiais do 1º. e 
2º. Graus; Funções Exponenciais e Logarítmicas e Funções Trigonométricas.
Conhecimentos Numéricos: Princípi
com repetição, arranjos simples e combinações simples; Triângulo de Pascal e Números 
Binomiais; Desenvolvimento do Binômio de Newton e Termo Geral do Binômio.
Conhecimentos Geométricos: Posições relativas: pon
ortogonais; Diedros, Ângulos Poliédricos, Triedros, Poliedros Convexos; Sólidos 
Geométricos – Comprimentos, Áreas e Volumes; Inscrição e circunscrição de sólidos. 
Poliedros de Platão, Relação de Euler. Conhecimento de Estatís
Conhecimentos algébricos: Matrizes, Operações com Matrizes, Matriz Inversa e 
Determinante. Cálculo e propriedades dos determinantes; Sistemas Lineares, 
Classificação, resolução e discussão de Sistemas Lineares.
Conhecimentos Numérico
representação geométrica no plano, Forma Trigonométrica, Fórmulas de Moivre, 
Potência, Raízes e Equações.

 
 

 

Principais prosadores: Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, J

Características do período. A poesia de João Cabral de Melo Neto. 
ficção experimental de Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Vanguardas poéticas: 

práxis, poesia-processo. Outros autores de destaque  do  período: 
Caio Fernando Abreu,  Dalton Trevisan, Ferreira Gullar,  Lygia Fagundes Telles, Márcio 
Souza, Mário Quintana, Rubem Braga, Rubem Fonseca, Milton Hatoum. 

Principais dramaturgos e sua obra: Ariano Suassuna, Augusto Bo
Buarque de Holanda, Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, Joracy Camargo, Jorge 
Andrade, Millôr Fernandes, Oduvaldo Viana Filho, Nelson Rodrigues, Paulo Pontes, 

1. As Origens:Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo e José de Anchieta; 
Gregório de Matos e Antonio Vieira; 3. Marília de Dirceu:

Líricos e Épicos: Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e 
Iracema: José de Alencar; 6. Poesia Romântica: Gonçalves Dias & 

Machado de Assis 
Aluísio de Azevedo; 9. Eu, Poesia e Poetas: Augusto dos Anjos, Olavo 

Bilac, Raimundo Correia, Cruz e Souza, Alphonsus de Guimaraens;10. Triste Fim de 
Lima Barreto; 11. Macunaíma: Mário de Andrade; 

 

Órfãos do Eldorado – Milton Hatoum 

Conhecimentos Numéricos: Operações com Números Reais; Razões e Proporções; 
Porcentagens e Juros; Sequências e Progressões. 
Conhecimentos Geométricos: Características das figuras geométricas planas; grandezas, 
escalas e unidades de medidas; Comprimentos e áreas; Ângulos, Simetria de figuras 
planas; Congruência e semelhança de triângulos, Teorema de Tales; Relaçõ
e Trigonométricas nos Triângulos e Circunferências. 
Conhecimentos Algébricos: Equações, Gráficos e funções; funções polinomiais do 1º. e 
2º. Graus; Funções Exponenciais e Logarítmicas e Funções Trigonométricas.
Conhecimentos Numéricos: Princípio de Contagem; Fatorial, Permutações Simples e 
com repetição, arranjos simples e combinações simples; Triângulo de Pascal e Números 
Binomiais; Desenvolvimento do Binômio de Newton e Termo Geral do Binômio.
Conhecimentos Geométricos: Posições relativas: pontos, retas e planos; Projeções 
ortogonais; Diedros, Ângulos Poliédricos, Triedros, Poliedros Convexos; Sólidos 

Comprimentos, Áreas e Volumes; Inscrição e circunscrição de sólidos. 
Poliedros de Platão, Relação de Euler. Conhecimento de Estatística e Probabilidade. 
Conhecimentos algébricos: Matrizes, Operações com Matrizes, Matriz Inversa e 
Determinante. Cálculo e propriedades dos determinantes; Sistemas Lineares, 
Classificação, resolução e discussão de Sistemas Lineares. 
Conhecimentos Numéricos: Números Complexos, Operações, Forma Algébrica, 
representação geométrica no plano, Forma Trigonométrica, Fórmulas de Moivre, 
Potência, Raízes e Equações. 

Principais prosadores: Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do 

Características do período. A poesia de João Cabral de Melo Neto. A 
Vanguardas poéticas: 

ores de destaque  do  período: 
Caio Fernando Abreu,  Dalton Trevisan, Ferreira Gullar,  Lygia Fagundes Telles, Márcio 

Principais dramaturgos e sua obra: Ariano Suassuna, Augusto Boal, Chico 
Buarque de Holanda, Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, Joracy Camargo, Jorge 
Andrade, Millôr Fernandes, Oduvaldo Viana Filho, Nelson Rodrigues, Paulo Pontes, 

s Gândavo e José de Anchieta; 
Marília de Dirceu: Tomás 

: Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e 
Gonçalves Dias & 

Augusto dos Anjos, Olavo 
10. Triste Fim de 

Mário de Andrade; 12. Vidas 

Conhecimentos Numéricos: Operações com Números Reais; Razões e Proporções; 

Conhecimentos Geométricos: Características das figuras geométricas planas; grandezas, 
escalas e unidades de medidas; Comprimentos e áreas; Ângulos, Simetria de figuras 
planas; Congruência e semelhança de triângulos, Teorema de Tales; Relações Métricas 

Conhecimentos Algébricos: Equações, Gráficos e funções; funções polinomiais do 1º. e 
2º. Graus; Funções Exponenciais e Logarítmicas e Funções Trigonométricas. 

o de Contagem; Fatorial, Permutações Simples e 
com repetição, arranjos simples e combinações simples; Triângulo de Pascal e Números 
Binomiais; Desenvolvimento do Binômio de Newton e Termo Geral do Binômio. 

tos, retas e planos; Projeções 
ortogonais; Diedros, Ângulos Poliédricos, Triedros, Poliedros Convexos; Sólidos 

Comprimentos, Áreas e Volumes; Inscrição e circunscrição de sólidos. 
tica e Probabilidade.  

Conhecimentos algébricos: Matrizes, Operações com Matrizes, Matriz Inversa e 
Determinante. Cálculo e propriedades dos determinantes; Sistemas Lineares, 

s: Números Complexos, Operações, Forma Algébrica, 
representação geométrica no plano, Forma Trigonométrica, Fórmulas de Moivre, 



 

Conhecimentos Algébricos: Polinômios: operações, igualdades e grau. Resolução de 
Equações através do Dispositivo de Briot
Conhecimentos algébricos/geométricos: Plano cartesiano; Distâncias entre pontos, retas 
e planos; Ponto médio de um segmento; Área de um triângulo dado seus vértices; 
Equações da reta, plano e cônicas; Posições Relativas entre
 
HISTÓRIA 
 
Amazônia pré-colonial e Amazônia colonial: a Amazônia pré
migrações à formação das sociedades complexas. O processo de Conquista e 
colonização européia e o encontro com as sociedades nativas amazônicas: das 
expedições de reconhecime
Criação e implantação do aparato político
Estado do Maranhão e Grão
econômicas da Amazônia colonial: l
extrativismo vegetal e animal; A Igreja na Amazônia: da hegemonia missionária ao 
fortalecimento do clero secular e a atuação inquisitorial; As reformas pombalinas: o 
governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
de São José do Rio Negro, os indígenas sob o Diretório, implementação dos tratados de 
Madri e Santo Ildefonso; a extinção do Diretório e a nova legislação indigenista; A 
resistência indígena; A pesquisa científica na Ama
ao Rio Negro. 
O processo de incorporação da Amazônia ao Império do Brasil: a constituição da 
Província do Pará e a subordinação da Comarca do Rio Negro/Comarca do Alto 
Amazonas; Movimentos sociais e autonomistas na Comar
Criação e implantação da Província do Amazonas; Economia e sociedade no Amazonas 
provincial: extrativismo vegetal e animal, atividades mercantis, agricultura de 
subsistência, o trabalho indígena sob o Regulamento das Missões, gênese da
gomífera, investimentos públicos e princípios da reconfiguração urbana de Manaus; Fim 
da escravidão negra no Amazonas.
O Amazonas republicano: a passagem de Província ao Estado do Amazonas; 
Consolidação e nova expansão da economia gomífera: a in
apogeu da borracha, a transformação da área urbana de Manaus e o redimensionamento 
das elites; Crise da economia gomífera e tentativas políticas de diversificação 
econômica; O Amazonas e as crises políticas dos anos 1920: o golpe tene
em Manaus; O Amazonas na Era Vargas; O Amazonas pós
populistas aos governadores
Desenvolvimentismo: a Zona Franca de Manaus, as novas estradas de integração 
nacional, os conflitos pela terra, conflitos com os povos indígenas; Movimentos e 
manifestações culturais: do Clube da Madrugada ao Festival de Parintins.
Expansão marítima e comercial portuguesa e a constituição de um Império Colonial no 
Mundo Ultramarino; constru
Hereditárias e o Estado do Brasil; bases econômicas, organização e funcionamento da 
administração lusitana no Estado do Brasil; As invasões francesas e holandesas; a 
América Portuguesa sob o domínio espa
Maranhão e Grão-Pará; Atividades econômicas: do escambo à mineração; o Período 
Pombalino; a crise do Antigo Sistema Colonial: Insurreições baiana e mineira; religião e 
sociedade no Brasil colonial: a cristianização do

 
 

 

Conhecimentos Algébricos: Polinômios: operações, igualdades e grau. Resolução de 
Dispositivo de Briot-Ruffini. 

Conhecimentos algébricos/geométricos: Plano cartesiano; Distâncias entre pontos, retas 
e planos; Ponto médio de um segmento; Área de um triângulo dado seus vértices; 
Equações da reta, plano e cônicas; Posições Relativas entre ponto, reta, plano e cônicas.

colonial e Amazônia colonial: a Amazônia pré-colonial: das primeiras 
migrações à formação das sociedades complexas. O processo de Conquista e 
colonização européia e o encontro com as sociedades nativas amazônicas: das 
expedições de reconhecimento à efetiva ocupação territorial nos séculos XVI e XVII; 
Criação e implantação do aparato político-administrativo ibérico na Amazônia: do 
Estado do Maranhão e Grão-Pará ao Estado do Grão-Pará e Rio Negro; As bases sócio
econômicas da Amazônia colonial: legislação indigenista, trabalho indígena, 
extrativismo vegetal e animal; A Igreja na Amazônia: da hegemonia missionária ao 
fortalecimento do clero secular e a atuação inquisitorial; As reformas pombalinas: o 
governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, criação e implantação da Capitania 
de São José do Rio Negro, os indígenas sob o Diretório, implementação dos tratados de 
Madri e Santo Ildefonso; a extinção do Diretório e a nova legislação indigenista; A 

esquisa científica na Amazônia Colonial: a Viagem Filosófica 

O processo de incorporação da Amazônia ao Império do Brasil: a constituição da 
Província do Pará e a subordinação da Comarca do Rio Negro/Comarca do Alto 
Amazonas; Movimentos sociais e autonomistas na Comarca do Alto Amazonas; 
Criação e implantação da Província do Amazonas; Economia e sociedade no Amazonas 
provincial: extrativismo vegetal e animal, atividades mercantis, agricultura de 
subsistência, o trabalho indígena sob o Regulamento das Missões, gênese da
gomífera, investimentos públicos e princípios da reconfiguração urbana de Manaus; Fim 
da escravidão negra no Amazonas. 
O Amazonas republicano: a passagem de Província ao Estado do Amazonas; 
Consolidação e nova expansão da economia gomífera: a incorporação do Acre; O 
apogeu da borracha, a transformação da área urbana de Manaus e o redimensionamento 
das elites; Crise da economia gomífera e tentativas políticas de diversificação 
econômica; O Amazonas e as crises políticas dos anos 1920: o golpe tene
em Manaus; O Amazonas na Era Vargas; O Amazonas pós-Era Vargas: dos governos 
populistas aos governadores-interventores do Regime Militar; O Amazonas sob o 
Desenvolvimentismo: a Zona Franca de Manaus, as novas estradas de integração 

os conflitos pela terra, conflitos com os povos indígenas; Movimentos e 
manifestações culturais: do Clube da Madrugada ao Festival de Parintins.
Expansão marítima e comercial portuguesa e a constituição de um Império Colonial no 
Mundo Ultramarino; construção territorial da América Portuguesa: As capitanias 
Hereditárias e o Estado do Brasil; bases econômicas, organização e funcionamento da 
administração lusitana no Estado do Brasil; As invasões francesas e holandesas; a 
América Portuguesa sob o domínio espanhol: o Estado do Brasil e o Estado do 

Pará; Atividades econômicas: do escambo à mineração; o Período 
Pombalino; a crise do Antigo Sistema Colonial: Insurreições baiana e mineira; religião e 
sociedade no Brasil colonial: a cristianização dos povos indígenas, a presença da 

Conhecimentos Algébricos: Polinômios: operações, igualdades e grau. Resolução de 

Conhecimentos algébricos/geométricos: Plano cartesiano; Distâncias entre pontos, retas 
e planos; Ponto médio de um segmento; Área de um triângulo dado seus vértices; 

ponto, reta, plano e cônicas. 

colonial: das primeiras 
migrações à formação das sociedades complexas. O processo de Conquista e 
colonização européia e o encontro com as sociedades nativas amazônicas: das 

nto à efetiva ocupação territorial nos séculos XVI e XVII; 
administrativo ibérico na Amazônia: do 

Pará e Rio Negro; As bases sócio-
egislação indigenista, trabalho indígena, 

extrativismo vegetal e animal; A Igreja na Amazônia: da hegemonia missionária ao 
fortalecimento do clero secular e a atuação inquisitorial; As reformas pombalinas: o 

criação e implantação da Capitania 
de São José do Rio Negro, os indígenas sob o Diretório, implementação dos tratados de 
Madri e Santo Ildefonso; a extinção do Diretório e a nova legislação indigenista; A 

Viagem Filosófica 

O processo de incorporação da Amazônia ao Império do Brasil: a constituição da 
Província do Pará e a subordinação da Comarca do Rio Negro/Comarca do Alto 

ca do Alto Amazonas; 
Criação e implantação da Província do Amazonas; Economia e sociedade no Amazonas 
provincial: extrativismo vegetal e animal, atividades mercantis, agricultura de 
subsistência, o trabalho indígena sob o Regulamento das Missões, gênese da atividade 
gomífera, investimentos públicos e princípios da reconfiguração urbana de Manaus; Fim 

O Amazonas republicano: a passagem de Província ao Estado do Amazonas; 
corporação do Acre; O 

apogeu da borracha, a transformação da área urbana de Manaus e o redimensionamento 
das elites; Crise da economia gomífera e tentativas políticas de diversificação 
econômica; O Amazonas e as crises políticas dos anos 1920: o golpe tenentista de 1924 

Era Vargas: dos governos 
interventores do Regime Militar; O Amazonas sob o 

Desenvolvimentismo: a Zona Franca de Manaus, as novas estradas de integração 
os conflitos pela terra, conflitos com os povos indígenas; Movimentos e 

manifestações culturais: do Clube da Madrugada ao Festival de Parintins. 
Expansão marítima e comercial portuguesa e a constituição de um Império Colonial no 

ção territorial da América Portuguesa: As capitanias 
Hereditárias e o Estado do Brasil; bases econômicas, organização e funcionamento da 
administração lusitana no Estado do Brasil; As invasões francesas e holandesas; a 

nhol: o Estado do Brasil e o Estado do 
Pará; Atividades econômicas: do escambo à mineração; o Período 

Pombalino; a crise do Antigo Sistema Colonial: Insurreições baiana e mineira; religião e 
s povos indígenas, a presença da 



 

Inquisição, a religiosidade popular, as várias faces da sociedade colonial: da nobreza aos 
“desclassificados”. 
O processo de emancipação política do Brasil: da chegada da Família Real à 
proclamação da Independência; a construção do Estado Nacional Brasileiro e as crises 
políticas no Primeiro Reinado; o Período Regencial: as revoltas provinciais e a 
consolidação do Estado; Auge e crise da sociedade escravista no Segundo Reinado: a 
imigração européia e a expansão da economia cafeeira, o Brasil nos conflitos da bacia 
do Prata, a campanha abolicionista e a emancipação dos escravos; crise da Monarquia e 
o movimento republicano. O Brasil na Primeira República: os movimentos sociais 
rurais e urbanos, o poder das elites rurais e a consolidação do Estado republicano, as 
crises político-econômicas dos anos 1920; Manifestações culturais na “República 
Velha”; A ascensão de Getúl
autoritária”: legislação social, Estado corporativista, movimentos ideológicos de caráter 
totalitário; o Estado Novo: o Brasil sob a ditadura varguista; populismo e inclusão social 
no Brasil pós-2ª. Guerra: os governos de Eurico Gaspar Dutra, Getulio Vargas e 
Juscelino Kubitschek; a crise do populismo: os governos de Jânio Quadros e João 
Goulart e o golpe militar de 1964; o Regime dos governos militares e o 
desenvolvimentismo: repressão política, integ
abertura política; o fim do Regime Militar e a Nova República: o processo de 
redemocratização e as políticas econômicas nos governos de José Sarney e Fernando 
Collor; o Brasil na era da globalização: os governos de Itamar F
Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva; movimentos artístico
contemporâneo: da “bossa nova” ao “rock nacional”, do “axé
Antiguidade Ocidental: As sociedades clássicas escravistas. O mundo grego: d
sociedades pré helênicas à formação da Pólis. Modelos de Póleis: Atenas, Esparta e 
Tebas. O mundo Helenístico; Roma: Realeza, República e Império; cris e do 
escravismo; surgimento e evolução do Cristianismo; queda do Império Romano no 
Ocidente e formação dos reinos germânicos. Europa Medieval: Alta Idade Média: dos 
Reinos Germânicos ao Sacro Império Romano
Baixa Idade Média: A dinâmica feudal: as revoluções demográfica e agrícola; a 
economia senhorial; a revolução urb
mundo feudal (séculos XIV
A Modernidade: Humanismo e Renascimento. Reforma e Contra
Ultramarina européia; Formação do Estado Moderno
América espanhola, portuguesa e inglesa. Iluminismo e Despotismo esclarecido; A crise 
do Antigo Regime; As revoluções Inglesa e Francesa; Revolução Industrial e 
consolidação do capitalismo no século XVIII. Mundo contemporân
Napoleônico; As Revoluções Liberais; O processo de emancipação das colônias 
americanas : EUA e América Latina; A Formação dos EUA; O movimento operário e o 
advento do socialismo; A Unificação dos Estados italiano e alemão; As transformações 
do capitalismo; Imperialismo e Neo
Revolução Russa; A Crise de 1929 e seus reflexos na economia mundial; Ascensão dos 
regimes totalitários na Europa; A Segunda Guerra Mundial; O Mundo Pós
A Bipolaridade Mundial - Capitalismo x Socialismo; A Guerra Fria; A Descolonização 
Afro-asiática: A não violência, O Apartheid, A Guerra do Vietnã; O Terceiro Mundo: A 
política Norte-Americana em relação à América Latina; A Nova Ordem Mundial: A 
crise do socialismo real e a hegemonia do capitalismo neoliberal, a globalização, a nova 

 
 

 

Inquisição, a religiosidade popular, as várias faces da sociedade colonial: da nobreza aos 

O processo de emancipação política do Brasil: da chegada da Família Real à 
proclamação da Independência; a construção do Estado Nacional Brasileiro e as crises 
políticas no Primeiro Reinado; o Período Regencial: as revoltas provinciais e a 

Estado; Auge e crise da sociedade escravista no Segundo Reinado: a 
imigração européia e a expansão da economia cafeeira, o Brasil nos conflitos da bacia 
do Prata, a campanha abolicionista e a emancipação dos escravos; crise da Monarquia e 

licano. O Brasil na Primeira República: os movimentos sociais 
rurais e urbanos, o poder das elites rurais e a consolidação do Estado republicano, as 

econômicas dos anos 1920; Manifestações culturais na “República 
Velha”; A ascensão de Getúlio Vargas, o fim da “República Velha” e a “modernização 
autoritária”: legislação social, Estado corporativista, movimentos ideológicos de caráter 
totalitário; o Estado Novo: o Brasil sob a ditadura varguista; populismo e inclusão social 

uerra: os governos de Eurico Gaspar Dutra, Getulio Vargas e 
Juscelino Kubitschek; a crise do populismo: os governos de Jânio Quadros e João 
Goulart e o golpe militar de 1964; o Regime dos governos militares e o 
desenvolvimentismo: repressão política, integracionismo, “milagre econômico”, 
abertura política; o fim do Regime Militar e a Nova República: o processo de 
redemocratização e as políticas econômicas nos governos de José Sarney e Fernando 
Collor; o Brasil na era da globalização: os governos de Itamar Franco, Fernando 
Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva; movimentos artístico-culturais no Brasil 
contemporâneo: da “bossa nova” ao “rock nacional”, do “axé-music” ao “funk”.

idade Ocidental: As sociedades clássicas escravistas. O mundo grego: d
helênicas à formação da Pólis. Modelos de Póleis: Atenas, Esparta e 

Tebas. O mundo Helenístico; Roma: Realeza, República e Império; cris e do 
escravismo; surgimento e evolução do Cristianismo; queda do Império Romano no 

o dos reinos germânicos. Europa Medieval: Alta Idade Média: dos 
Reinos Germânicos ao Sacro Império Romano-Germânico; a gestação do Feudalismo. 
Baixa Idade Média: A dinâmica feudal: as revoluções demográfica e agrícola; a 
economia senhorial; a revolução urbano-industrial; A Cristandade medieval; Crise do 
mundo feudal (séculos XIV- XV). Os Mundos paralelos: O Império Bizantino e o Islã.
A Modernidade: Humanismo e Renascimento. Reforma e Contra-Reforma; Expansão 
Ultramarina européia; Formação do Estado Moderno e Mercantilismo; A conquista da 
América espanhola, portuguesa e inglesa. Iluminismo e Despotismo esclarecido; A crise 
do Antigo Regime; As revoluções Inglesa e Francesa; Revolução Industrial e 
consolidação do capitalismo no século XVIII. Mundo contemporân
Napoleônico; As Revoluções Liberais; O processo de emancipação das colônias 
americanas : EUA e América Latina; A Formação dos EUA; O movimento operário e o 
advento do socialismo; A Unificação dos Estados italiano e alemão; As transformações 
o capitalismo; Imperialismo e Neo-Colonialismo; A Primeira Guerra Mundial; A 

Revolução Russa; A Crise de 1929 e seus reflexos na economia mundial; Ascensão dos 
regimes totalitários na Europa; A Segunda Guerra Mundial; O Mundo Pós

Capitalismo x Socialismo; A Guerra Fria; A Descolonização 
asiática: A não violência, O Apartheid, A Guerra do Vietnã; O Terceiro Mundo: A 

Americana em relação à América Latina; A Nova Ordem Mundial: A 
l e a hegemonia do capitalismo neoliberal, a globalização, a nova 

Inquisição, a religiosidade popular, as várias faces da sociedade colonial: da nobreza aos 

O processo de emancipação política do Brasil: da chegada da Família Real à 
proclamação da Independência; a construção do Estado Nacional Brasileiro e as crises 
políticas no Primeiro Reinado; o Período Regencial: as revoltas provinciais e a 

Estado; Auge e crise da sociedade escravista no Segundo Reinado: a 
imigração européia e a expansão da economia cafeeira, o Brasil nos conflitos da bacia 
do Prata, a campanha abolicionista e a emancipação dos escravos; crise da Monarquia e 

licano. O Brasil na Primeira República: os movimentos sociais 
rurais e urbanos, o poder das elites rurais e a consolidação do Estado republicano, as 

econômicas dos anos 1920; Manifestações culturais na “República 
io Vargas, o fim da “República Velha” e a “modernização 

autoritária”: legislação social, Estado corporativista, movimentos ideológicos de caráter 
totalitário; o Estado Novo: o Brasil sob a ditadura varguista; populismo e inclusão social 

uerra: os governos de Eurico Gaspar Dutra, Getulio Vargas e 
Juscelino Kubitschek; a crise do populismo: os governos de Jânio Quadros e João 
Goulart e o golpe militar de 1964; o Regime dos governos militares e o 

racionismo, “milagre econômico”, 
abertura política; o fim do Regime Militar e a Nova República: o processo de 
redemocratização e as políticas econômicas nos governos de José Sarney e Fernando 

ranco, Fernando 
culturais no Brasil 

music” ao “funk”. 
idade Ocidental: As sociedades clássicas escravistas. O mundo grego: das 

helênicas à formação da Pólis. Modelos de Póleis: Atenas, Esparta e 
Tebas. O mundo Helenístico; Roma: Realeza, República e Império; cris e do 
escravismo; surgimento e evolução do Cristianismo; queda do Império Romano no 

o dos reinos germânicos. Europa Medieval: Alta Idade Média: dos 
Germânico; a gestação do Feudalismo. 

Baixa Idade Média: A dinâmica feudal: as revoluções demográfica e agrícola; a 
industrial; A Cristandade medieval; Crise do 

XV). Os Mundos paralelos: O Império Bizantino e o Islã. 
Reforma; Expansão 

e Mercantilismo; A conquista da 
América espanhola, portuguesa e inglesa. Iluminismo e Despotismo esclarecido; A crise 
do Antigo Regime; As revoluções Inglesa e Francesa; Revolução Industrial e 
consolidação do capitalismo no século XVIII. Mundo contemporâneo: O Império 
Napoleônico; As Revoluções Liberais; O processo de emancipação das colônias 
americanas : EUA e América Latina; A Formação dos EUA; O movimento operário e o 
advento do socialismo; A Unificação dos Estados italiano e alemão; As transformações 

Colonialismo; A Primeira Guerra Mundial; A 
Revolução Russa; A Crise de 1929 e seus reflexos na economia mundial; Ascensão dos 
regimes totalitários na Europa; A Segunda Guerra Mundial; O Mundo Pós- 2ª. Guerra: 

Capitalismo x Socialismo; A Guerra Fria; A Descolonização 
asiática: A não violência, O Apartheid, A Guerra do Vietnã; O Terceiro Mundo: A 

Americana em relação à América Latina; A Nova Ordem Mundial: A 
l e a hegemonia do capitalismo neoliberal, a globalização, a nova 



 

ordem transnacional, o terrorismo global; O Oriente Médio e a África; Sociedade e 
cultura pós-45 até os dias atuais.
 
 
 
FILOSOFIA 

As origens, o pensamento racional e o pensamento lógico: 
amazônicos); O Senso comum; O Conhecimento científico; O que é Filosofia; A divisão 
da Filosofia; A questão do método no estudo da Filosofia; O raciocínio; A 
Argumentação; A indução; A dedução; Silogismo. 
Ética, a Política e a Estética:
moral; O que é Política; Justificativa do poder; A questão do Estado; Ética e Política; 
Origem da Sociedade; Ética e Sociedade; Realização do indivíduo; Ação 
transformadora do indivíduo; Ética e Indivíduo; Natureza; O que é Estética; O Belo, o 
Feio e o Sublime; O material e o imaterial: a matéria e o pensamento: 
do Ser; A problemática da Metafísica; O Ser metafísico e o Ser religioso; A questão do 
Ente e a questão; A Filosofia na atualidade: novo homem/novas reflexões:  
Bioética; A questão ecológica; O que é a realidade; A Pós
as tecnologias;O fenômeno religioso.
 
Do Mito à Filosofia: do mundo material ao mundo humano: 
Filosóficas; A Escola Jônica; A busca do princípio gerador de todas as coisas; A Escola 
itálica; A Matemática como princípio; A Escola Eleática; O Ser é; o não Ser não é; 
Escola Atomista; O átomo como princípio de todas as coisas; Escola Platônica; A teoria
da imortalidade da alma; O mundo sensível e o mundo inteligível; O que é: a virtude, o 
amor, a coragem, a justiça; A Escola Peripatética; O motor imóvel; Ato e Potência; A 
teoria das quatro causas; A Ética em Aristóteles. 
medieval e o pensamento moderno:
fé; Os argumentos em defesa e contra a existência de Deus. 
Marx: o Criticismo, o Idealismo e o materialismo: 
subjetividade; Penso, logo existo; 
imperativo categórico;O idealismo;O racional é real; o real é racional; O Positivismo; O 
materialismo histórico e dialético.
Os vários métodos da Filosofia: 
empírico; O método kantiano; O método hegeliano; O método dialético marxista; O 
método fenomenológico; O método estruturalista; Os diferentes métodos abordados na 
Filosofia Contemporânea. 
 
 
De Nietzsche à Filosofia da Existência
A Filosofia nietzscheana e suas influências; O Eterno retorno do mesmo; A morte de 
Deus e a Transvaloração de todos os valores; A Estética nietzscheana: o Apolíneo e o 
dionisíaco (em áreas diferentes do saber); O pensamento heideggeriano; Sartre e a 
filosofia da existência. Da Fenomenologia ao estruturalismo: 
que é o fenômeno; O método fenomenológico; A fenomenologia hoje; O que é o 
Estruturalismo; O método estruturalista. 
heideggeriana: O Problema do Ser; A linguagem

 
 

 

ordem transnacional, o terrorismo global; O Oriente Médio e a África; Sociedade e 
45 até os dias atuais. 

As origens, o pensamento racional e o pensamento lógico: O M
amazônicos); O Senso comum; O Conhecimento científico; O que é Filosofia; A divisão 
da Filosofia; A questão do método no estudo da Filosofia; O raciocínio; A 
Argumentação; A indução; A dedução; Silogismo. Viver em um mundo melhor: a 

Política e a Estética: Ética e moral;O ato moral; Fatores modificadores do ato 
moral; O que é Política; Justificativa do poder; A questão do Estado; Ética e Política; 
Origem da Sociedade; Ética e Sociedade; Realização do indivíduo; Ação 

ndivíduo; Ética e Indivíduo; Natureza; O que é Estética; O Belo, o 
O material e o imaterial: a matéria e o pensamento: 

do Ser; A problemática da Metafísica; O Ser metafísico e o Ser religioso; A questão do 
ilosofia na atualidade: novo homem/novas reflexões:  

Bioética; A questão ecológica; O que é a realidade; A Pós-modernidade; As técnicas e 
as tecnologias;O fenômeno religioso. 

Do Mito à Filosofia: do mundo material ao mundo humano: As Primeiras Escolas 
ilosóficas; A Escola Jônica; A busca do princípio gerador de todas as coisas; A Escola 

itálica; A Matemática como princípio; A Escola Eleática; O Ser é; o não Ser não é; 
Escola Atomista; O átomo como princípio de todas as coisas; Escola Platônica; A teoria
da imortalidade da alma; O mundo sensível e o mundo inteligível; O que é: a virtude, o 
amor, a coragem, a justiça; A Escola Peripatética; O motor imóvel; Ato e Potência; A 
teoria das quatro causas; A Ética em Aristóteles. Entre a fé e a razão: o pensament
medieval e o pensamento moderno: O reino dos homens e o reino divino; A razão e a 
fé; Os argumentos em defesa e contra a existência de Deus. Entre Kant, Hegel e 
Marx: o Criticismo, o Idealismo e o materialismo: O racionalismo; A Autonomia da 

Penso, logo existo; Como o homem conhece; A teoria do gosto; O 
imperativo categórico;O idealismo;O racional é real; o real é racional; O Positivismo; O 
materialismo histórico e dialético. 
Os vários métodos da Filosofia: O método cartesiano; O Empirismo 
empírico; O método kantiano; O método hegeliano; O método dialético marxista; O 
método fenomenológico; O método estruturalista; Os diferentes métodos abordados na 

De Nietzsche à Filosofia da Existência 
zscheana e suas influências; O Eterno retorno do mesmo; A morte de 

Deus e a Transvaloração de todos os valores; A Estética nietzscheana: o Apolíneo e o 
dionisíaco (em áreas diferentes do saber); O pensamento heideggeriano; Sartre e a 

Da Fenomenologia ao estruturalismo: A fenomenologia; O 
que é o fenômeno; O método fenomenológico; A fenomenologia hoje; O que é o 
Estruturalismo; O método estruturalista. A linguagem na Filosofia: a reflexão 

O Problema do Ser; A linguagem e o Ser; A origem da Obra de Arte.

ordem transnacional, o terrorismo global; O Oriente Médio e a África; Sociedade e 

O Mito (gregos e 
amazônicos); O Senso comum; O Conhecimento científico; O que é Filosofia; A divisão 
da Filosofia; A questão do método no estudo da Filosofia; O raciocínio; A 

Viver em um mundo melhor: a 
Ética e moral;O ato moral; Fatores modificadores do ato 

moral; O que é Política; Justificativa do poder; A questão do Estado; Ética e Política; 
Origem da Sociedade; Ética e Sociedade; Realização do indivíduo; Ação 

ndivíduo; Ética e Indivíduo; Natureza; O que é Estética; O Belo, o 
O material e o imaterial: a matéria e o pensamento: O problema 

do Ser; A problemática da Metafísica; O Ser metafísico e o Ser religioso; A questão do 
ilosofia na atualidade: novo homem/novas reflexões:  A 

modernidade; As técnicas e 

As Primeiras Escolas 
ilosóficas; A Escola Jônica; A busca do princípio gerador de todas as coisas; A Escola 

itálica; A Matemática como princípio; A Escola Eleática; O Ser é; o não Ser não é; 
Escola Atomista; O átomo como princípio de todas as coisas; Escola Platônica; A teoria 
da imortalidade da alma; O mundo sensível e o mundo inteligível; O que é: a virtude, o 
amor, a coragem, a justiça; A Escola Peripatética; O motor imóvel; Ato e Potência; A 

Entre a fé e a razão: o pensamento 
O reino dos homens e o reino divino; A razão e a 

Entre Kant, Hegel e 
O racionalismo; A Autonomia da 

Como o homem conhece; A teoria do gosto; O 
imperativo categórico;O idealismo;O racional é real; o real é racional; O Positivismo; O 

O método cartesiano; O Empirismo – o método 
empírico; O método kantiano; O método hegeliano; O método dialético marxista; O 
método fenomenológico; O método estruturalista; Os diferentes métodos abordados na 

zscheana e suas influências; O Eterno retorno do mesmo; A morte de 
Deus e a Transvaloração de todos os valores; A Estética nietzscheana: o Apolíneo e o 
dionisíaco (em áreas diferentes do saber); O pensamento heideggeriano; Sartre e a 

A fenomenologia; O 
que é o fenômeno; O método fenomenológico; A fenomenologia hoje; O que é o 

A linguagem na Filosofia: a reflexão 
e o Ser; A origem da Obra de Arte. 



 

As perguntas dos homens: as questões do existencialismo, do pós
as novas filosofias: O Existencialismo é um Humanismo; A Existência precede a 
Essência; A liberdade; A morte do Homem; O macro e os micros 
da Metafísica; A Filosofia nos nossos dias: a Filosofia Americana; As Tecnologias e o 
homem; A Bioética; As múltiplas culturas e os Múltiplos pensares; As novas estéticas; 
A proposta ecológica; A indústria cultural.

 
GEOGRAFIA 
 
O espaço amazônico: Região político
Planejamento, (Amazônia Legal), Região Internacio
econômica. As sub-regiões do estado do Amazonas (IBGE). Aspectos naturais da 
Amazônia: Estrutura Geológica e formas de relevo. O ecossistema amazônico. As 
condições climáticas. Os tipos de vegetação. A bacia hidrográfica amazônica. O 
processo de ocupação e organização do espaço regional: Conquista e extrativismo 
(drogas do sertão, borracha, cacau). Explo
desenvolvimento. O modelo Zona Franca de Manaus. O Polo Industrial de Manaus. A 
Zona Franca Verde. Dinâmica dos fluxos migratórios e urbanização. O espaço urbano e 
as desigualdades sociais. O espaço agrário: expropriação e co
na Amazônia. Apropriação da natureza e questão ambiental: Mineração; Agropecuária; 
Recursos energéticos: Potencial hidrelétrico, gás e petróleo. Atividade madeireira. Caça 
e pesca. 
Brasil: Organização político
do território brasileiro: estrutura geológica, relevo, hidrografia, clima, vegetação, solos e 
recursos minerais. Atividades econômicas: Antecedentes da industrialização brasileira. 
A internacionalização da economi
energia. Combustíveis fósseis. O potencial hidroelétrico. Exploração dos recursos 
naturais. Impactos ambientais. O contexto das políticas territoriais ambientais: unidades 
de conservação, corredores ecológ
Brasil: Estrutura fundiária. Conflitos no campo. MST. Reforma agrária. Sistemas 
agrícolas e de criação. Principais produções agropecuárias e o agro negócio. Rede de 
transportes no Brasil: Rodovias. Ferrovias
demográfica, Estrutura e composição, PEA (População Economicamente Ativa), IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano), migrações internas, emigração e imigração.
Urbanização: O processo de urbanização no Brasil. Re
urbanas. Os problemas urbanos.
Escalas. Projeções cartográficas. Representações do relevo terrestre (curva de nível). 
Coordenadas geográficas. Mapas. Fusos horários. Tecnologias modernas aplicadas à 
Cartografia. Camadas da T
endógenos e exógenos. Principais tipos de relevo: terrestre e submarino. Tipos de 
rochas. A formação do solo. O clima (fatores, elementos, tipos). Fenômenos climáticos 
(El Niño, La Niña, efeito estufa,
ea vegetação: as grandes paisagens naturais do globo. Bacias hidrográficas: divisores, 
nascentes, foz e tipos de rios. Indústria, tecnologia e produção do espaço: A Revolução 
Industrial. A produção do espaço geográfico e a industrialização. A organização do 
trabalho nas indústrias no século XX: taylorismo, fordismo e toyotismo. Tecnologia e 
modernidade: As desigualdades econômicas entre os países. Geopolítica mundial. Os 

 
 

 

As perguntas dos homens: as questões do existencialismo, do pós-estruturalismo e 
O Existencialismo é um Humanismo; A Existência precede a 

Essência; A liberdade; A morte do Homem; O macro e os micros Poderes; A Destruição 
da Metafísica; A Filosofia nos nossos dias: a Filosofia Americana; As Tecnologias e o 
homem; A Bioética; As múltiplas culturas e os Múltiplos pensares; As novas estéticas; 
A proposta ecológica; A indústria cultural. 

espaço amazônico: Região político-administrativa (Região Norte), Região de 
Planejamento, (Amazônia Legal), Região Internacional (Pan-Amazônia) e Região Geo 

regiões do estado do Amazonas (IBGE). Aspectos naturais da 
lógica e formas de relevo. O ecossistema amazônico. As 

condições climáticas. Os tipos de vegetação. A bacia hidrográfica amazônica. O 
processo de ocupação e organização do espaço regional: Conquista e extrativismo 
(drogas do sertão, borracha, cacau). Exploração capitalista e modelos de 
desenvolvimento. O modelo Zona Franca de Manaus. O Polo Industrial de Manaus. A 
Zona Franca Verde. Dinâmica dos fluxos migratórios e urbanização. O espaço urbano e 
as desigualdades sociais. O espaço agrário: expropriação e conflitos. A questão indígena 
na Amazônia. Apropriação da natureza e questão ambiental: Mineração; Agropecuária; 
Recursos energéticos: Potencial hidrelétrico, gás e petróleo. Atividade madeireira. Caça 

Brasil: Organização político-administrativa e divisões regionais. Características físicas 
do território brasileiro: estrutura geológica, relevo, hidrografia, clima, vegetação, solos e 
recursos minerais. Atividades econômicas: Antecedentes da industrialização brasileira. 
A internacionalização da economia. Os principais centros industriais. As fontes de 
energia. Combustíveis fósseis. O potencial hidroelétrico. Exploração dos recursos 
naturais. Impactos ambientais. O contexto das políticas territoriais ambientais: unidades 
de conservação, corredores ecológicos, zoneamento ambiental. A questão agrária no 
Brasil: Estrutura fundiária. Conflitos no campo. MST. Reforma agrária. Sistemas 
agrícolas e de criação. Principais produções agropecuárias e o agro negócio. Rede de 
transportes no Brasil: Rodovias. Ferrovias. Hidrovias. A população brasileira: Dinâmica 
demográfica, Estrutura e composição, PEA (População Economicamente Ativa), IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano), migrações internas, emigração e imigração.
Urbanização: O processo de urbanização no Brasil. Rede e hierarquia urbana. Funções 
urbanas. Os problemas urbanos. 
Escalas. Projeções cartográficas. Representações do relevo terrestre (curva de nível). 
Coordenadas geográficas. Mapas. Fusos horários. Tecnologias modernas aplicadas à 
Cartografia. Camadas da Terra. Estrutura geológica. Formação do relevo: agentes 
endógenos e exógenos. Principais tipos de relevo: terrestre e submarino. Tipos de 
rochas. A formação do solo. O clima (fatores, elementos, tipos). Fenômenos climáticos 
(El Niño, La Niña, efeito estufa, inversão térmica, ilha de calor e chuva ácida). O clima 
ea vegetação: as grandes paisagens naturais do globo. Bacias hidrográficas: divisores, 
nascentes, foz e tipos de rios. Indústria, tecnologia e produção do espaço: A Revolução 

o espaço geográfico e a industrialização. A organização do 
trabalho nas indústrias no século XX: taylorismo, fordismo e toyotismo. Tecnologia e 
modernidade: As desigualdades econômicas entre os países. Geopolítica mundial. Os 

estruturalismo e 
O Existencialismo é um Humanismo; A Existência precede a 

Poderes; A Destruição 
da Metafísica; A Filosofia nos nossos dias: a Filosofia Americana; As Tecnologias e o 
homem; A Bioética; As múltiplas culturas e os Múltiplos pensares; As novas estéticas; 

administrativa (Região Norte), Região de 
Amazônia) e Região Geo 

regiões do estado do Amazonas (IBGE). Aspectos naturais da 
lógica e formas de relevo. O ecossistema amazônico. As 

condições climáticas. Os tipos de vegetação. A bacia hidrográfica amazônica. O 
processo de ocupação e organização do espaço regional: Conquista e extrativismo 

ração capitalista e modelos de 
desenvolvimento. O modelo Zona Franca de Manaus. O Polo Industrial de Manaus. A 
Zona Franca Verde. Dinâmica dos fluxos migratórios e urbanização. O espaço urbano e 

nflitos. A questão indígena 
na Amazônia. Apropriação da natureza e questão ambiental: Mineração; Agropecuária; 
Recursos energéticos: Potencial hidrelétrico, gás e petróleo. Atividade madeireira. Caça 

ivisões regionais. Características físicas 
do território brasileiro: estrutura geológica, relevo, hidrografia, clima, vegetação, solos e 
recursos minerais. Atividades econômicas: Antecedentes da industrialização brasileira. 

a. Os principais centros industriais. As fontes de 
energia. Combustíveis fósseis. O potencial hidroelétrico. Exploração dos recursos 
naturais. Impactos ambientais. O contexto das políticas territoriais ambientais: unidades 

icos, zoneamento ambiental. A questão agrária no 
Brasil: Estrutura fundiária. Conflitos no campo. MST. Reforma agrária. Sistemas 
agrícolas e de criação. Principais produções agropecuárias e o agro negócio. Rede de 

. Hidrovias. A população brasileira: Dinâmica 
demográfica, Estrutura e composição, PEA (População Economicamente Ativa), IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano), migrações internas, emigração e imigração. 

de e hierarquia urbana. Funções 

Escalas. Projeções cartográficas. Representações do relevo terrestre (curva de nível). 
Coordenadas geográficas. Mapas. Fusos horários. Tecnologias modernas aplicadas à 

erra. Estrutura geológica. Formação do relevo: agentes 
endógenos e exógenos. Principais tipos de relevo: terrestre e submarino. Tipos de 
rochas. A formação do solo. O clima (fatores, elementos, tipos). Fenômenos climáticos 

inversão térmica, ilha de calor e chuva ácida). O clima 
ea vegetação: as grandes paisagens naturais do globo. Bacias hidrográficas: divisores, 
nascentes, foz e tipos de rios. Indústria, tecnologia e produção do espaço: A Revolução 

o espaço geográfico e a industrialização. A organização do 
trabalho nas indústrias no século XX: taylorismo, fordismo e toyotismo. Tecnologia e 
modernidade: As desigualdades econômicas entre os países. Geopolítica mundial. Os 



 

grandes blocos regionais da at
espaço agrário: tecnologia e agricultura. Os sistemas agrícolas. Relação entre a indústria 
e agricultura. Espaço urbano do mundo contemporâneo: urbanização, rede e hierarquia
urbana, megalópoles, metrop
demográficas. Estrutura. Emprego e renda. Dinâmica populacional e fluxos migratórios 
internacionais. 
 
 
 
FÍSICA 

 
Conhecimentos básicos e fundamentais
grandeza e algarismos significativos;
Unidades (SI);Observações e mensurações: representação de grandezas físicas como 
grandezas mensuráveis;Conceituação de grandezas vetoriais e escalares. 
equilíbrio e descoberta de leis físicas

Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração: 
escalares, médias, e instantâneas, representações gráficas;
movimento;Descrições do movimento e sua interpretação: quantificação do movimento 
e sua descrição matemática e gráfica;Casos especiais de movimentos e suas 
regularidades observáveis: movimento retilíneo uniforme e movimento 
uniformemente variado; Movimento circular uniforme: velocidade angular, período e 
frequência, aceleração centrípeta e correspondente relação com velocidade e raio, suas 
equações; Conceito de inércia;Noção de sistemas de referência inerciais e não
inerciais;Leis de Newton;Centro de massa e a ideia de ponto material;Condições de 
equilíbrio estático de ponto material e de corpos rígidos; Força de atrito, força peso, 
força normal de contato e tração;Diagramas de força;Identificação das forças que atua
nos movimentos circulares;Noção de força centrípeta e sua quantificação;A hidrostática: 
aspectos históricos e variáveis relevantes;Empuxo;Princípios de Pascal, Arquimedes e 
Stevin: condições de flutuação, relação entre diferença de nível e pressão hidros

Mecânica e o funcionamento do universo: 
universo e sua evolução; Aceleração gravitacional; Lei da Gravitação Universal; Leis de 
Kepler; Movimentos de corpos celestes.
Conceitos de calor e temperatura; Termômetros e escalas termométricas; Transferência 
de calor e equilíbrio térmico; Capacidade calorífica e calor especifico; Transmissão de 
calor: condução, convecção e irradiação; Dilatação térmica; Mudanças de fase e calo
latente de transformação; Comportamento de gases ideais; Máquinas térmicas; Ciclo de 
Carnot; Leis da Termodinâmica; Aplicações e fenômenos térmicos de uso cotidiano.   
Oscilações, ondas e óptica. 
e frequência; Reflexão, refração, difração e interferência; Óptica geométrica: espelhos 
planos e esféricos e lentes; Formação de imagens; Instrumentos ópticos simples; O olho 
humano; Fenômenos ondulatórios; Pulsos e ondas; Caráter ondulatório do som, 
frequência e timbre; Período, frequência e ciclo; Propagação: relação entre velocidade, 
frequência e comprimento de onda; Intensidade e nível de intensidade sonora; Ondas em 
diferentes meios de propagação.  
elétrica; Lei de Coulomb; Campo elétrico e potencial elétrico; Linhas de campo; 

 
 

 

grandes blocos regionais da atualidade. Conflitos internacionais. Campo e cidade: O 
espaço agrário: tecnologia e agricultura. Os sistemas agrícolas. Relação entre a indústria 
e agricultura. Espaço urbano do mundo contemporâneo: urbanização, rede e hierarquia
urbana, megalópoles, metropolização e problemas urbanos. População: Teorias 
demográficas. Estrutura. Emprego e renda. Dinâmica populacional e fluxos migratórios 

Conhecimentos básicos e fundamentais: Notação Cientifica; Noções de ordem de 
algarismos significativos; Padrões e unidades: o Sistema Internacional de 

Unidades (SI);Observações e mensurações: representação de grandezas físicas como 
grandezas mensuráveis;Conceituação de grandezas vetoriais e escalares. 

erta de leis físicas 

Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração: 
escalares, médias, e instantâneas, representações gráficas;Relação histórica entre força e 
movimento;Descrições do movimento e sua interpretação: quantificação do movimento 
e sua descrição matemática e gráfica;Casos especiais de movimentos e suas 
regularidades observáveis: movimento retilíneo uniforme e movimento 
uniformemente variado; Movimento circular uniforme: velocidade angular, período e 
frequência, aceleração centrípeta e correspondente relação com velocidade e raio, suas 
equações; Conceito de inércia;Noção de sistemas de referência inerciais e não
inerciais;Leis de Newton;Centro de massa e a ideia de ponto material;Condições de 
equilíbrio estático de ponto material e de corpos rígidos; Força de atrito, força peso, 
força normal de contato e tração;Diagramas de força;Identificação das forças que atua
nos movimentos circulares;Noção de força centrípeta e sua quantificação;A hidrostática: 
aspectos históricos e variáveis relevantes;Empuxo;Princípios de Pascal, Arquimedes e 
Stevin: condições de flutuação, relação entre diferença de nível e pressão hidros

Mecânica e o funcionamento do universo: Concepções históricas sobre a origem do 
universo e sua evolução; Aceleração gravitacional; Lei da Gravitação Universal; Leis de 
Kepler; Movimentos de corpos celestes.Temperatura, calor e fenômenos térmicos: 
Conceitos de calor e temperatura; Termômetros e escalas termométricas; Transferência 
de calor e equilíbrio térmico; Capacidade calorífica e calor especifico; Transmissão de 
calor: condução, convecção e irradiação; Dilatação térmica; Mudanças de fase e calo
latente de transformação; Comportamento de gases ideais; Máquinas térmicas; Ciclo de 
Carnot; Leis da Termodinâmica; Aplicações e fenômenos térmicos de uso cotidiano.   
Oscilações, ondas e óptica. Feixes e frentes de ondas; Caráter ondulatório da luz, cor
e frequência; Reflexão, refração, difração e interferência; Óptica geométrica: espelhos 
planos e esféricos e lentes; Formação de imagens; Instrumentos ópticos simples; O olho 
humano; Fenômenos ondulatórios; Pulsos e ondas; Caráter ondulatório do som, 

equência e timbre; Período, frequência e ciclo; Propagação: relação entre velocidade, 
frequência e comprimento de onda; Intensidade e nível de intensidade sonora; Ondas em 
diferentes meios de propagação.  Fenômenos elétricos: Carga elétrica e corrente 

rica; Lei de Coulomb; Campo elétrico e potencial elétrico; Linhas de campo; 

ualidade. Conflitos internacionais. Campo e cidade: O 
espaço agrário: tecnologia e agricultura. Os sistemas agrícolas. Relação entre a indústria 
e agricultura. Espaço urbano do mundo contemporâneo: urbanização, rede e hierarquia 

olização e problemas urbanos. População: Teorias 
demográficas. Estrutura. Emprego e renda. Dinâmica populacional e fluxos migratórios 

: Notação Cientifica; Noções de ordem de 
Padrões e unidades: o Sistema Internacional de 

Unidades (SI);Observações e mensurações: representação de grandezas físicas como 
grandezas mensuráveis;Conceituação de grandezas vetoriais e escalares. Movimento, 

Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração: 
Relação histórica entre força e 

movimento;Descrições do movimento e sua interpretação: quantificação do movimento 
e sua descrição matemática e gráfica;Casos especiais de movimentos e suas 
regularidades observáveis: movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo 
uniformemente variado; Movimento circular uniforme: velocidade angular, período e 
frequência, aceleração centrípeta e correspondente relação com velocidade e raio, suas 
equações; Conceito de inércia;Noção de sistemas de referência inerciais e não 
inerciais;Leis de Newton;Centro de massa e a ideia de ponto material;Condições de 
equilíbrio estático de ponto material e de corpos rígidos; Força de atrito, força peso, 
força normal de contato e tração;Diagramas de força;Identificação das forças que atuam 
nos movimentos circulares;Noção de força centrípeta e sua quantificação;A hidrostática: 
aspectos históricos e variáveis relevantes;Empuxo;Princípios de Pascal, Arquimedes e 
Stevin: condições de flutuação, relação entre diferença de nível e pressão hidrostática.  

Concepções históricas sobre a origem do 
universo e sua evolução; Aceleração gravitacional; Lei da Gravitação Universal; Leis de 

Temperatura, calor e fenômenos térmicos: 
Conceitos de calor e temperatura; Termômetros e escalas termométricas; Transferência 
de calor e equilíbrio térmico; Capacidade calorífica e calor especifico; Transmissão de 
calor: condução, convecção e irradiação; Dilatação térmica; Mudanças de fase e calor 
latente de transformação; Comportamento de gases ideais; Máquinas térmicas; Ciclo de 
Carnot; Leis da Termodinâmica; Aplicações e fenômenos térmicos de uso cotidiano.   

Feixes e frentes de ondas; Caráter ondulatório da luz, cores 
e frequência; Reflexão, refração, difração e interferência; Óptica geométrica: espelhos 
planos e esféricos e lentes; Formação de imagens; Instrumentos ópticos simples; O olho 
humano; Fenômenos ondulatórios; Pulsos e ondas; Caráter ondulatório do som, 

equência e timbre; Período, frequência e ciclo; Propagação: relação entre velocidade, 
frequência e comprimento de onda; Intensidade e nível de intensidade sonora; Ondas em 

Carga elétrica e corrente 
rica; Lei de Coulomb; Campo elétrico e potencial elétrico; Linhas de campo; 



 

Superfícies equipotenciais; Poder das pontas; Blindagem; Capacitores: capacitância, 
capacitores de placas paralelas, associação de capacitores em serie e em paralelo; Efeito 
Joule; Lei de Ohm; Resistência elétrica e resistividade; Relações entre grandezas 
elétricas: tensão, corrente, potência e energia; Circuitos elétricos simples; Corrente 
contínua e alternada; Representação gráfica de circuitos; Símbolos convencionais; 
Potência e consumo de energia em dispositivos elétricos.
Campo magnético de corrente e ímãs; Linhas de campo magnético; Campo magnético 
terrestre; Indução magnética; Lei de Ampère; Campo magnético de uma corrente num 
condutor retilíneo e num sol
correntes elétricas; Noções sobre propriedades magnéticas da matéria; Fluxo magnético; 
Lei de Faraday. 

QUÍMICA 
 

Transformações e materiais: 
dos materiais; Estados físicos de materiais; Substância química: classificação e 
características gerais; Misturas: tipos e métodos de separação; Fenômenos físicos e 
químicos. Átomos e sua estrutura: 
de Dalton; Natureza elétrica da matéria e modelo atômico; Partículas do átomo; Número 
atômico e número de massa; Isótopos, Isóbaros e Isótonos; Diagrama de Linus Pauling.
Tabela periódica e propriedades periódicas; 
Períodos e famílias.Propriedades periódicas das camadas: Raio atômico, Ponto de 
Fusão, Ponto de ebulição, Potencial de Ionização e Eletroafinidade. 
Químicas: Regra do octeto; Importância das ligações; Substâncias iônicas: 
características e propriedades; Substâncias c
Ligações metálicas; Metais e ligas metálicas; Geometria molecular: linear, tetraédrica, 
angular e piramidal; Polaridade das moléculas.
inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos 
Caráter ácido e básico das substâncias; Principais propriedades dos ácidos e bases: 
indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais e reação de neutralização; 
Obtenção e utilização do cloro, hidróxido de sódio, áci
nítrico; Reações Químicas: 
tentativas. Estequiometria: 
químicas: massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadr
sobre o rendimento de uma reação química; Relações quantitativas de uma espécie 
química; Relações quantitativas entre duas ou mais espécies químicas.

Estudo físico dos gases: Teoria cinética dos gases; Leis das transformações gasosas: 
isobárica, isocórica e isotérmica; Equação geral dos gases ideais; Misturas gasosas: 
pressão parcial e volume parcial. 
verdadeiras, soluções coloidais e suspensões;
comum e molaridade; Solubilidade; Diluição e Mistura de soluções.
Definição e Velocidade de reação; Teoria das colisões; Energia de ativação; Fatores que 
influem na velocidade da reação: concentração, pressão, temperatura e catalisador. 
Termoquímica: Reação exotérmica e endotérmica; Entalpia da reação; Equações 
termoquímicas; Lei de Hess; 
equilíbrio; Constante de equilíbrio; Deslocamento do equilíbrio (concentração; pressão; 
temperatura); Produto iônico da água; Potenciais 

 
 

 

Superfícies equipotenciais; Poder das pontas; Blindagem; Capacitores: capacitância, 
capacitores de placas paralelas, associação de capacitores em serie e em paralelo; Efeito 

Lei de Ohm; Resistência elétrica e resistividade; Relações entre grandezas 
elétricas: tensão, corrente, potência e energia; Circuitos elétricos simples; Corrente 
contínua e alternada; Representação gráfica de circuitos; Símbolos convencionais; 

consumo de energia em dispositivos elétricos. Fenômenos magnéticos; 
Campo magnético de corrente e ímãs; Linhas de campo magnético; Campo magnético 
terrestre; Indução magnética; Lei de Ampère; Campo magnético de uma corrente num 
condutor retilíneo e num solenóide; Forças sobre condutores elétricos percorridos por 
correntes elétricas; Noções sobre propriedades magnéticas da matéria; Fluxo magnético; 

Transformações e materiais: Evidências de transformações químicas; Propriedades 
teriais; Estados físicos de materiais; Substância química: classificação e 

características gerais; Misturas: tipos e métodos de separação; Fenômenos físicos e 
Átomos e sua estrutura: Modelo corpuscular da matéria; Modelo atômico 

za elétrica da matéria e modelo atômico; Partículas do átomo; Número 
atômico e número de massa; Isótopos, Isóbaros e Isótonos; Diagrama de Linus Pauling.
Tabela periódica e propriedades periódicas; Elementos químicos; Tabela periódica: 

Propriedades periódicas das camadas: Raio atômico, Ponto de 
Fusão, Ponto de ebulição, Potencial de Ionização e Eletroafinidade. 

Regra do octeto; Importância das ligações; Substâncias iônicas: 
características e propriedades; Substâncias covalentes: características e propriedades; 
Ligações metálicas; Metais e ligas metálicas; Geometria molecular: linear, tetraédrica, 
angular e piramidal; Polaridade das moléculas. Funções Químicas: 
inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos – Definição, classificação e nomenclatura; 
Caráter ácido e básico das substâncias; Principais propriedades dos ácidos e bases: 
indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais e reação de neutralização; 
Obtenção e utilização do cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia e ácido 

Reações Químicas: Tipos de reações; Balanceamento de equações: método das 
Estequiometria: Leis ponderais: Lei de Proust e Lavoisier; Grandezas 

químicas: massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadro; Estudo teórico 
sobre o rendimento de uma reação química; Relações quantitativas de uma espécie 

Relações quantitativas entre duas ou mais espécies químicas. 

: Teoria cinética dos gases; Leis das transformações gasosas: 
bárica, isocórica e isotérmica; Equação geral dos gases ideais; Misturas gasosas: 

pressão parcial e volume parcial. Soluções: Sistemas em soluções aquosas: soluções 
verdadeiras, soluções coloidais e suspensões; Concentração das soluções: concentração 

e molaridade; Solubilidade; Diluição e Mistura de soluções. Cinética Química: 
Definição e Velocidade de reação; Teoria das colisões; Energia de ativação; Fatores que 
influem na velocidade da reação: concentração, pressão, temperatura e catalisador. 

Reação exotérmica e endotérmica; Entalpia da reação; Equações 
termoquímicas; Lei de Hess; Equilíbrio químico: Caracterização do sistema em 
equilíbrio; Constante de equilíbrio; Deslocamento do equilíbrio (concentração; pressão; 

iônico da água; Potenciais – pH e pOH;  Aplicação da velocidade 

Superfícies equipotenciais; Poder das pontas; Blindagem; Capacitores: capacitância, 
capacitores de placas paralelas, associação de capacitores em serie e em paralelo; Efeito 

Lei de Ohm; Resistência elétrica e resistividade; Relações entre grandezas 
elétricas: tensão, corrente, potência e energia; Circuitos elétricos simples; Corrente 
contínua e alternada; Representação gráfica de circuitos; Símbolos convencionais; 

Fenômenos magnéticos; 
Campo magnético de corrente e ímãs; Linhas de campo magnético; Campo magnético 
terrestre; Indução magnética; Lei de Ampère; Campo magnético de uma corrente num 

enóide; Forças sobre condutores elétricos percorridos por 
correntes elétricas; Noções sobre propriedades magnéticas da matéria; Fluxo magnético; 

Evidências de transformações químicas; Propriedades 
teriais; Estados físicos de materiais; Substância química: classificação e 

características gerais; Misturas: tipos e métodos de separação; Fenômenos físicos e 
Modelo corpuscular da matéria; Modelo atômico 

za elétrica da matéria e modelo atômico; Partículas do átomo; Número 
atômico e número de massa; Isótopos, Isóbaros e Isótonos; Diagrama de Linus Pauling. 

Elementos químicos; Tabela periódica: 
Propriedades periódicas das camadas: Raio atômico, Ponto de 

Fusão, Ponto de ebulição, Potencial de Ionização e Eletroafinidade. Ligações 
Regra do octeto; Importância das ligações; Substâncias iônicas: 

ovalentes: características e propriedades; 
Ligações metálicas; Metais e ligas metálicas; Geometria molecular: linear, tetraédrica, 

Funções Químicas: Funções 
o, classificação e nomenclatura; 

Caráter ácido e básico das substâncias; Principais propriedades dos ácidos e bases: 
indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais e reação de neutralização; 

do sulfúrico, amônia e ácido 
Tipos de reações; Balanceamento de equações: método das 
Leis ponderais: Lei de Proust e Lavoisier; Grandezas 

o; Estudo teórico 
sobre o rendimento de uma reação química; Relações quantitativas de uma espécie 

: Teoria cinética dos gases; Leis das transformações gasosas: 
bárica, isocórica e isotérmica; Equação geral dos gases ideais; Misturas gasosas: 

Sistemas em soluções aquosas: soluções 
Concentração das soluções: concentração 

Cinética Química: 
Definição e Velocidade de reação; Teoria das colisões; Energia de ativação; Fatores que 
influem na velocidade da reação: concentração, pressão, temperatura e catalisador. 

Reação exotérmica e endotérmica; Entalpia da reação; Equações 
Caracterização do sistema em 

equilíbrio; Constante de equilíbrio; Deslocamento do equilíbrio (concentração; pressão; 
pH e pOH;  Aplicação da velocidade 



 

e do equilíbrio químico no cotidiano. 
de carbono; Classificação das cadeias carbônicas; Classificação dos átomos de carbono 
numa cadeia; Fórmula estrutural; Orbitais híbridos: 
nomenclatura e propriedades e reações; Hidrocarbonetos 
ciclanos e aromáticos; Funções oxigenadas
ácidos carboxílicos; Funções nitrogenadas: aminas, amidas, nitrilas e isonitrilas, 
nitrocompostos. Isomeria; 
Macromoléculas naturais e sintéticas, 
Aminoácidos e Proteínas; Noções básicas e obtenções de polímeros; Polímeros 
sintéticos: polietileno, poliestireno, PVC, teflon, náilon e 
Petróleo; Gás natural; Carvão e biocombustíveis.

BIOLOGIA 
 
Moléculas, células e tecidos: Composição química das células. Estrutura e fisiologia 
celular: membrana, citoplasma e núcleo. Ciclo celular. Divisão celular. Aspectos 
bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos gerais do metabolismo celular. 
Metabolismo energético: fotossíntese e respiração. Codificação da informação genética. 
Síntese protéica. Diferenciação celular. Principais tecidos animais e vegetais. Origem e 
evolução das células. Noções sobre células
recombinante. Aplicações de biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e 
componentes biológicos. Aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento 
biotecnológico. Biotecnologia e sustentabilidade. Divisões da Biologia.
Identidade dos seres vivos: Autótrofos e heterótr
pluricelulares. 
Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. 
Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos. Funções 
vitais dos seres vivos e sua relação com a adap
ambientes. Noções básicas de embriologia, anatomia e fisiologia humana e animal. 
Evolução humana. Biotecnologia e sistemática. Fecundação e reprodução nos seres 
vivos. Fecundação e reprodução humana. Hereditariedade e d
Origem da Genética e Biologia Celular. Princípios básicos que regem a transmissão de 
características hereditárias. Concepções pré
Genética mendeliana. Interação gênica. Cruzamento teste. Ausência de 
Genes letais. Construção de mapas cromossômicos. Diferentes mecanismos de 
determinação do sexo. Herança ligada ao sexo. Polialelia. Aspectos genéticos do 
funcionamento do corpo humano. Antígenos e anticorpos. Grupos sangüíneos, 
transplantes e doenças auto
cromossômicas. Aconselhamento genético. Fundamentos genéticos da evolução. 
Aspectos genéticos da formação e manutenção da diversidade biológica. Genética de 
populações. 
Diversidade dos seres vivos: Sistema de classificação. Regras de nomenclatura. Vírus. 
Reino Monera, Protista, Fungi, Plant
fisiologia, reprodução e suas inter
da vida: A biologia como 
Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos. Teorias de evolução. 
Explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies. A teoria evolutiva de 
Charles Darwin. Teoria sintétic

 
 

 

e do equilíbrio químico no cotidiano. Compostos de carbono: Características do átomo 
de carbono; Classificação das cadeias carbônicas; Classificação dos átomos de carbono 

estrutural; Orbitais híbridos: Funções Orgânicas; 
nomenclatura e propriedades e reações; Hidrocarbonetos – alcanos, alcenos, alcinos, 

Funções oxigenadas: alcoóis, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas e 
ácidos carboxílicos; Funções nitrogenadas: aminas, amidas, nitrilas e isonitrilas, 

Isomeria; Isomeria plana; Isomeria geométrica; Isomeria óptica. 
Macromoléculas naturais e sintéticas, Biomoléculas: Glicidios, Lipidios, 
Aminoácidos e Proteínas; Noções básicas e obtenções de polímeros; Polímeros 
sintéticos: polietileno, poliestireno, PVC, teflon, náilon e borracha. Energias químicas: 
Petróleo; Gás natural; Carvão e biocombustíveis. 

culas, células e tecidos: Composição química das células. Estrutura e fisiologia 
celular: membrana, citoplasma e núcleo. Ciclo celular. Divisão celular. Aspectos 
bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos gerais do metabolismo celular. 

gético: fotossíntese e respiração. Codificação da informação genética. 
Síntese protéica. Diferenciação celular. Principais tecidos animais e vegetais. Origem e 
evolução das células. Noções sobre células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA 

licações de biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e 
componentes biológicos. Aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento 
biotecnológico. Biotecnologia e sustentabilidade. Divisões da Biologia. 
Identidade dos seres vivos: Autótrofos e heterótrofos. Seres unicelulares e 

Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. 
Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos. Funções 
vitais dos seres vivos e sua relação com a adaptação desses organismos a diferentes 
ambientes. Noções básicas de embriologia, anatomia e fisiologia humana e animal. 
Evolução humana. Biotecnologia e sistemática. Fecundação e reprodução nos seres 
vivos. Fecundação e reprodução humana. Hereditariedade e diversidade da vida: 
Origem da Genética e Biologia Celular. Princípios básicos que regem a transmissão de 
características hereditárias. Concepções pré-mendelianas sobre a hereditariedade. 
Genética mendeliana. Interação gênica. Cruzamento teste. Ausência de dominância.
Genes letais. Construção de mapas cromossômicos. Diferentes mecanismos de 
determinação do sexo. Herança ligada ao sexo. Polialelia. Aspectos genéticos do 
funcionamento do corpo humano. Antígenos e anticorpos. Grupos sangüíneos, 

oenças auto-imunes. Genealogia. Probabilidade. Mutações gênicas e 
cromossômicas. Aconselhamento genético. Fundamentos genéticos da evolução. 
Aspectos genéticos da formação e manutenção da diversidade biológica. Genética de 

vivos: Sistema de classificação. Regras de nomenclatura. Vírus. 
Reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animália: aspectos gerais, anatomia, 
fisiologia, reprodução e suas inter-relações. Genética de populações. Origem e evolução 
da vida: A biologia como ciência: história, métodos, técnicas e experimentação. 
Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos. Teorias de evolução. 

darwinistas para a modificação das espécies. A teoria evolutiva de 
Charles Darwin. Teoria sintética da evolução. Seleção artificial e seu impacto sobre 

Características do átomo 
de carbono; Classificação das cadeias carbônicas; Classificação dos átomos de carbono 

Funções Orgânicas; Notação, 
alcanos, alcenos, alcinos, 

: alcoóis, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas e 
ácidos carboxílicos; Funções nitrogenadas: aminas, amidas, nitrilas e isonitrilas, 

Isomeria plana; Isomeria geométrica; Isomeria óptica. 
ulas: Glicidios, Lipidios, 

Aminoácidos e Proteínas; Noções básicas e obtenções de polímeros; Polímeros 
Energias químicas: 

culas, células e tecidos: Composição química das células. Estrutura e fisiologia 
celular: membrana, citoplasma e núcleo. Ciclo celular. Divisão celular. Aspectos 
bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos gerais do metabolismo celular. 

gético: fotossíntese e respiração. Codificação da informação genética. 
Síntese protéica. Diferenciação celular. Principais tecidos animais e vegetais. Origem e 

tronco, clonagem e tecnologia do DNA 
licações de biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e 

componentes biológicos. Aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento 
 

ofos. Seres unicelulares e 

Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. 
Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos. Funções 

tação desses organismos a diferentes 
ambientes. Noções básicas de embriologia, anatomia e fisiologia humana e animal. 
Evolução humana. Biotecnologia e sistemática. Fecundação e reprodução nos seres 

iversidade da vida: 
Origem da Genética e Biologia Celular. Princípios básicos que regem a transmissão de 

mendelianas sobre a hereditariedade. 
dominância. 

Genes letais. Construção de mapas cromossômicos. Diferentes mecanismos de 
determinação do sexo. Herança ligada ao sexo. Polialelia. Aspectos genéticos do 
funcionamento do corpo humano. Antígenos e anticorpos. Grupos sangüíneos, 

imunes. Genealogia. Probabilidade. Mutações gênicas e 
cromossômicas. Aconselhamento genético. Fundamentos genéticos da evolução. 
Aspectos genéticos da formação e manutenção da diversidade biológica. Genética de 

vivos: Sistema de classificação. Regras de nomenclatura. Vírus. 
e e Animália: aspectos gerais, anatomia, 

relações. Genética de populações. Origem e evolução 
ciência: história, métodos, técnicas e experimentação. 

Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos. Teorias de evolução. 
darwinistas para a modificação das espécies. A teoria evolutiva de 

a da evolução. Seleção artificial e seu impacto sobre 



 

ambientes naturais e sobre populações humanas. Ecologia e ciências ambientais: 
Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos. Habitat e nicho ecológico. A comunidade 
biológica: teia alimentar, sucessão e c
Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeoquímicos. Fluxo de energia no 
ecossistema. Biogeografia. Biomas brasileiros. Exploração e uso de recursos naturais. 
Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito es
poluição da água, do solo e do ar. Conservação e recuperação de ecossistemas. 
Conservação da biodiversidade. Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. 
Noções de legislação ambiental: água, florestas, unidades de conse
biodiversidade. Qualidade de vida das populações humanas: Aspectos biológicos da 
pobreza e do desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. 
Índice de desenvolvimento humano. Principais doenças que afetam a população 
brasileira: caracterização, prevenção e profilaxia. Noções de primeiros socorros. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de 
drogas; gravidez na adolescência; obesidade. Violência e segurança pública. Exercícios 
físicos e vida saudável. Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável. 
Legislação e cidadania. 
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
Adjectives (expressing physical appearance), Comparative (as...as); Superlative; 
Compound Adjectives; Possessive Adjectives; Adverbs of Manner (ability, possibility 
and deduction); Adverbs of Frequency and Time Expressions; Possessive Pronouns; 
Subject and Object Pronouns; Reflexive Pronouns; Indefinite Pronouns; Simple Present; 
Present Continuous; Simple Past; Present Perfect; Future Forms; Conditionals; Phrasal 
Verbs; Verbs + Prepositions; Modals; Used to; Expressing Likes and Dislikes; 
Conjunctions of Sequence; Some and Any, Cognates and False Cognates; Quantifiers; 
Compound Nouns. Interpretação de Texto.
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
Los países de habla española; Reglas
(clasificación, gênero y nú
(Léxico). Pronombres demonstrativos; Pronombres
gênero y número); Grado de lós sustantivos; Las
interpretación de texto em español; Los días
(Léxico); Los verbos; Conjugación de lós verbos regulares; Las horas (Léxico); La 
Familia (Léxico); Grados y comparación Del adjetivo; Los adjetivos posesivos y 
demostrativos; Los adjetivos indefinidos; El uso d
cardinales y ordinales; Los pronombres
Los pronombres complemento indirectosin y com preposición; Conjugación de lós 
verbos cuanto AL modo indicativo; Modo indicativo (presente, pretér
pretérito indefinido, futuro imperfecto y pretérito perfecto); Formas afirmativas y 
negativas; Gerundio y particípio; Verbos reflexivos.
 
 
 
 

 
 

 

ambientes naturais e sobre populações humanas. Ecologia e ciências ambientais: 
Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos. Habitat e nicho ecológico. A comunidade 
biológica: teia alimentar, sucessão e comunidade clímax. Dinâmica de populações. 
Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeoquímicos. Fluxo de energia no 
ecossistema. Biogeografia. Biomas brasileiros. Exploração e uso de recursos naturais. 
Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; 
poluição da água, do solo e do ar. Conservação e recuperação de ecossistemas. 
Conservação da biodiversidade. Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. 
Noções de legislação ambiental: água, florestas, unidades de conse
biodiversidade. Qualidade de vida das populações humanas: Aspectos biológicos da 
pobreza e do desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. 
Índice de desenvolvimento humano. Principais doenças que afetam a população 

ra: caracterização, prevenção e profilaxia. Noções de primeiros socorros. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de 
drogas; gravidez na adolescência; obesidade. Violência e segurança pública. Exercícios 

a saudável. Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável. 

LÍNGUA ESTRANGEIRA – LÍNGUA INGLESA 

Adjectives (expressing physical appearance), Comparative (as...as); Superlative; 
Compound Adjectives; Possessive Adjectives; Adverbs of Manner (ability, possibility 
and deduction); Adverbs of Frequency and Time Expressions; Possessive Pronouns; 

Object Pronouns; Reflexive Pronouns; Indefinite Pronouns; Simple Present; 
Present Continuous; Simple Past; Present Perfect; Future Forms; Conditionals; Phrasal 
Verbs; Verbs + Prepositions; Modals; Used to; Expressing Likes and Dislikes; 

quence; Some and Any, Cognates and False Cognates; Quantifiers; 
Interpretação de Texto. 

LÍNGUA ESTRANGEIRA – LÍNGUA ESPANHOLA 

española; Reglas acentuación; Despedidas, saludos; Los artículos 
(clasificación, gênero y número); Contracciones; Estados físicos y emocionales 
(Léxico). Pronombres demonstrativos; Pronombres posesivos; Los sustantivos (El 
gênero y número); Grado de lós sustantivos; Las profesiones (Léxico); Lectura, 
interpretación de texto em español; Los días de la semana, las fechas y lós meses delaño 
(Léxico); Los verbos; Conjugación de lós verbos regulares; Las horas (Léxico); La 
Familia (Léxico); Grados y comparación Del adjetivo; Los adjetivos posesivos y 
demostrativos; Los adjetivos indefinidos; El uso do muy/mucho; Los numerales
cardinales y ordinales; Los pronombres sujetos; Los pronombres complemento directo; 
Los pronombres complemento indirectosin y com preposición; Conjugación de lós 
verbos cuanto AL modo indicativo; Modo indicativo (presente, pretér
pretérito indefinido, futuro imperfecto y pretérito perfecto); Formas afirmativas y 
negativas; Gerundio y particípio; Verbos reflexivos. 

ambientes naturais e sobre populações humanas. Ecologia e ciências ambientais: 
Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos. Habitat e nicho ecológico. A comunidade 

omunidade clímax. Dinâmica de populações. 
Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeoquímicos. Fluxo de energia no 
ecossistema. Biogeografia. Biomas brasileiros. Exploração e uso de recursos naturais. 

tufa; desmatamento; erosão; 
poluição da água, do solo e do ar. Conservação e recuperação de ecossistemas. 
Conservação da biodiversidade. Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. 
Noções de legislação ambiental: água, florestas, unidades de conservação; 
biodiversidade. Qualidade de vida das populações humanas: Aspectos biológicos da 
pobreza e do desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. 
Índice de desenvolvimento humano. Principais doenças que afetam a população 

ra: caracterização, prevenção e profilaxia. Noções de primeiros socorros. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de 
drogas; gravidez na adolescência; obesidade. Violência e segurança pública. Exercícios 

a saudável. Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável. 

Adjectives (expressing physical appearance), Comparative (as...as); Superlative; 
Compound Adjectives; Possessive Adjectives; Adverbs of Manner (ability, possibility 
and deduction); Adverbs of Frequency and Time Expressions; Possessive Pronouns; 

Object Pronouns; Reflexive Pronouns; Indefinite Pronouns; Simple Present; 
Present Continuous; Simple Past; Present Perfect; Future Forms; Conditionals; Phrasal 
Verbs; Verbs + Prepositions; Modals; Used to; Expressing Likes and Dislikes; 

quence; Some and Any, Cognates and False Cognates; Quantifiers; 

acentuación; Despedidas, saludos; Los artículos 
mero); Contracciones; Estados físicos y emocionales 

posesivos; Los sustantivos (El 
(Léxico); Lectura, 

de la semana, las fechas y lós meses delaño 
(Léxico); Los verbos; Conjugación de lós verbos regulares; Las horas (Léxico); La 
Familia (Léxico); Grados y comparación Del adjetivo; Los adjetivos posesivos y 

o muy/mucho; Los numerales 
sujetos; Los pronombres complemento directo; 

Los pronombres complemento indirectosin y com preposición; Conjugación de lós 
verbos cuanto AL modo indicativo; Modo indicativo (presente, pretérito imperfecto, 
pretérito indefinido, futuro imperfecto y pretérito perfecto); Formas afirmativas y 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Prova de Habilidade Específica (Curso de Música)
 
Ao início da Prova de Habilidade Específica, o candidato ao curso de Música deverá 
optar por uma das seguintes habilitações: Licenciatura em Canto, Licenciatura em 
Instrumento, Bacharelado em Canto, Bachar
Regência ou Licenciatura em Educação Musical.
 

 
 

 

ANEXO III 
 

Prova de Habilidade Específica (Curso de Música) 

Ao início da Prova de Habilidade Específica, o candidato ao curso de Música deverá 
optar por uma das seguintes habilitações: Licenciatura em Canto, Licenciatura em 
Instrumento, Bacharelado em Canto, Bacharelado em Instrumento, Bacharelado em 
Regência ou Licenciatura em Educação Musical. 

Ao início da Prova de Habilidade Específica, o candidato ao curso de Música deverá 
optar por uma das seguintes habilitações: Licenciatura em Canto, Licenciatura em 

elado em Instrumento, Bacharelado em 



 

Os candidatos inscritos para o Curso de Música serão submetidos à Prova de 
Habilidade Específica de conteúdo teórico e prático, na qual serão avaliados 
conhecimentos de: Teoria e Percepção Musical, comuns a todas as habilitações; 
Prova Prática, conforme a seguinte descrição:

1.1. Quanto à prova de Teoria e Percepção Musical 

O conteúdo de Teoria e Percepção Mu
assim distribuídos: 

a) O componente de Percepção Musical consistirá dos seguintes itens:

• um ditado melódico executado ao piano, clavinova ou teclado, em tom maior ou 
menor, contendo notas alteradas e em compasso simples;

• reconhecimento e classificação de intervalos (harmônicos e 
 

b) O componente Teórico versará sobre os seguintes pontos: 
 

• Intervalos: classificação, inversão, colocação nos graus das escalas do modo 
maior e menor, diatônicos e cromáticos; 

 
• Escalas: estruturação, armaduras, modais, tonais do modo maior e menor, 

harmônicas e melódicas; 
 

• Compassos: frações representativas, estruturação de compassos, unidade de 
tempo e de compasso, simples e compostos.

 
1.2 Quanto à prova prática:

1.2.1 A Prova Prática variará conforme a habilitação escolhida e de acordo com o 
Programa especificado neste anexo.
 
1.2.2 O candidato deverá estar previamente preparado para a execução do seguinte 
programa de Prova Prática de Música, caso sua escolha de habilitação se
Licenciatura em Canto,
Bacharelado em Instrumento ou Bacharelado em 
  
a) Canto: O candidato à habilitação Canto, a Prova Prática consistirá em atividades 

de canto. 
b) Instrumento: O candidato à I

musical específico escolhido conforme as opções que se seguem. 
c) Regência: O candidato à Regência efetuará sua prova ao piano, abaixo 

identificado por Piano (Regência).
 
1.2.3 A Prova Prática do curs
composta de 3 partes:  
 
a) Peça de livre escolha 

 
 

 

Os candidatos inscritos para o Curso de Música serão submetidos à Prova de 
Habilidade Específica de conteúdo teórico e prático, na qual serão avaliados 

Teoria e Percepção Musical, comuns a todas as habilitações; 
Prova Prática, conforme a seguinte descrição: 

1.1. Quanto à prova de Teoria e Percepção Musical  

onteúdo de Teoria e Percepção Musical comuns a todas as habilitações estão 

componente de Percepção Musical consistirá dos seguintes itens:

um ditado melódico executado ao piano, clavinova ou teclado, em tom maior ou 
menor, contendo notas alteradas e em compasso simples; 

reconhecimento e classificação de intervalos (harmônicos e melódicos).

O componente Teórico versará sobre os seguintes pontos:  

Intervalos: classificação, inversão, colocação nos graus das escalas do modo 
maior e menor, diatônicos e cromáticos;  

Escalas: estruturação, armaduras, modais, tonais do modo maior e menor, 
harmônicas e melódicas;  

Compassos: frações representativas, estruturação de compassos, unidade de 
tempo e de compasso, simples e compostos. 

1.2 Quanto à prova prática: 

Prática variará conforme a habilitação escolhida e de acordo com o 
Programa especificado neste anexo. 

1.2.2 O candidato deverá estar previamente preparado para a execução do seguinte 
programa de Prova Prática de Música, caso sua escolha de habilitação se

Canto, Licenciatura em Instrumento, Bacharelado em Canto, 
Bacharelado em Instrumento ou Bacharelado em Regência. 

Canto: O candidato à habilitação Canto, a Prova Prática consistirá em atividades 

Instrumento: O candidato à Instrumento realizará a prova no instrumento 
musical específico escolhido conforme as opções que se seguem. 
Regência: O candidato à Regência efetuará sua prova ao piano, abaixo 
identificado por Piano (Regência). 

1.2.3 A Prova Prática do curso de Música para as habilidades citadas no item 1.2.2
 

Peça de livre escolha - O candidato deverá tocar/cantar uma peça de livre 

Os candidatos inscritos para o Curso de Música serão submetidos à Prova de 
Habilidade Específica de conteúdo teórico e prático, na qual serão avaliados 

Teoria e Percepção Musical, comuns a todas as habilitações; 

sical comuns a todas as habilitações estão 

componente de Percepção Musical consistirá dos seguintes itens: 

um ditado melódico executado ao piano, clavinova ou teclado, em tom maior ou 

melódicos). 

Intervalos: classificação, inversão, colocação nos graus das escalas do modo 

Escalas: estruturação, armaduras, modais, tonais do modo maior e menor, 

Compassos: frações representativas, estruturação de compassos, unidade de 

Prática variará conforme a habilitação escolhida e de acordo com o 

1.2.2 O candidato deverá estar previamente preparado para a execução do seguinte 
programa de Prova Prática de Música, caso sua escolha de habilitação seja em 

Bacharelado em Canto, 

Canto: O candidato à habilitação Canto, a Prova Prática consistirá em atividades 

nstrumento realizará a prova no instrumento 
musical específico escolhido conforme as opções que se seguem.  
Regência: O candidato à Regência efetuará sua prova ao piano, abaixo 

ra as habilidades citadas no item 1.2.2 é 

O candidato deverá tocar/cantar uma peça de livre 



 

escolha – de acordo com a habilitação escolhida 
partitura para entregar à Banca 
do instrumento e a musicalidade do candidato;

b) Leitura à primeira vista 
vista de uma partitura

c) Peça de confronto -
acordo com a sua opção da habilitação, sendo avaliado o domínio técnico do 
instrumento ou a musicalidade do candidato, a partir da seguinte relação:

Canto: Giulio Caccini “Amarilli, mi
Clarinete: J.Brahms Sonata 
Contrabaixo: W.Sturm Estudo 
Flauta: W.A.Mozart Andante
Piano: o candidato deverá optar por três peças, sendo um Estudo, uma Invenção 
e uma Sonata, a partir 
C.Czerny Estudo № 14
C.Czerny Estudo № 18
J.S. Bach Invenção 
J.S. Bach Invenção 
J.S. Bach Invenção 
J.Haydn Sonata № 12
L. Beethoven Sonata 
W.A. Mozart Sonata 
 
Regência: o candidato deverá optar por três peças, send
Invenção e uma Sonata, a partir da seguinte relação:
C.Czerny Estudo № 2
C.Czerny Estudo № 3
C.Czerny Estudo № 4
C.Czerny Estudo № 6
J.S. Bach Invenção 
J.S. Bach Invenção 
J.S. Bach Invenção 
A.Diabelli Sonatina №
C. Gurlitt Sonatina №
F.Kuhlau Sonatina №
J.Haydn Sonata in C 
L.Beethoven Sonatina
M. Clementi Sonatina
Trombone Baixo: E.Ewazen Concerto I movimento
Trombone Tenor: F.David Concertino
Trompete: H.Purcell Rondeau
Tuba: A.Lebedev Concerto em um movimento 
Viola: B.Campagnoli Caprice nº3
Violão: M.Ponce Prelúdio X
Violino: Kreutzer Estudo 
Violoncello: A.Vivaldi Concerto Sol maior I movimento

 
 

 

de acordo com a habilitação escolhida - levando três cópias da 
partitura para entregar à Banca Examinadora, sendo avaliado o domínio técnico 
do instrumento e a musicalidade do candidato; 

Leitura à primeira vista - O candidato será submetido a uma leitura à primeira 
de uma partitura, sendo avaliada a sua capacidade de leitura da 

- A peça de confronto deverá ser escolhida pelo candidato, de 
acordo com a sua opção da habilitação, sendo avaliado o domínio técnico do 

a musicalidade do candidato, a partir da seguinte relação:

Canto: Giulio Caccini “Amarilli, mia bella” 
Clarinete: J.Brahms Sonata № 2,Op.120, I movimento (Até compasso 45)
Contrabaixo: W.Sturm Estudo № 1; H.Eccles Sonata 
Flauta: W.A.Mozart Andante 
Piano: o candidato deverá optar por três peças, sendo um Estudo, uma Invenção 
e uma Sonata, a partir da seguinte relação: 

№ 14 
№ 18 

J.S. Bach Invenção № 3 
J.S. Bach Invenção № 4 
J.S. Bach Invenção № 13 

№ 12 
L. Beethoven Sonata № 1 
W.A. Mozart Sonata № 5 

Regência: o candidato deverá optar por três peças, sendo um Estudo, uma 
Invenção e uma Sonata, a partir da seguinte relação: 

№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 6 

J.S. Bach Invenção № 2 
J.S. Bach Invenção № 8 
J.S. Bach Invenção № 14 
A.Diabelli Sonatina № 4 

onatina № 4 
F.Kuhlau Sonatina № 1 
J.Haydn Sonata in C  
L.Beethoven Sonatina 
M. Clementi Sonatina 
Trombone Baixo: E.Ewazen Concerto I movimento 
Trombone Tenor: F.David Concertino 
Trompete: H.Purcell Rondeau 
Tuba: A.Lebedev Concerto em um movimento  

B.Campagnoli Caprice nº3 
Violão: M.Ponce Prelúdio X 
Violino: Kreutzer Estudo № 9 
Violoncello: A.Vivaldi Concerto Sol maior I movimento 

levando três cópias da 
Examinadora, sendo avaliado o domínio técnico 

O candidato será submetido a uma leitura à primeira 
leitura da mesma; 

A peça de confronto deverá ser escolhida pelo candidato, de 
acordo com a sua opção da habilitação, sendo avaliado o domínio técnico do 

a musicalidade do candidato, a partir da seguinte relação: 

é compasso 45) 

Piano: o candidato deverá optar por três peças, sendo um Estudo, uma Invenção 

o um Estudo, uma 



 

 
Observação: Os candidatos deverão obter as partituras nominadas na Secretaria 
Acadêmica da ESAT. 
 
1.2.4 A Prova Prática 
habilitação em Licenciatura em Educação Musical
 
a) Peça de livre escolha 
livre escolha, levando três cópias das partit
Examinadora, sendo avaliado
 
 b) Leitura à primeira vista 
vista de uma partitura
mesma; 
  
c) Prova de aptidão específica 
rítmicos, melódicos, de percepção específica e de dinâmica de grupo.
 
1.2.5 Para a Prova de Aptidão Específica, a Banca Examinadora indica a se
literatura: 
 
Koellreuter, Hans J. Harmonia Funcional. São Paulo: Ricordi, 1980
Shoenberg, Arnold. Harmonia. Marden Maluf trad. 
original: Viena, 1911) 
Hindemith, Paul. Harmonia Tradicional. São Paulo: Vitale, 1949
Priolli M.L.M. Harmonia 
Janeiro: Casa Oliveira, 1983.

1.2.6 A Prova de Teoria e Percepção Musical valerá até 60 (sessenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual 
(trinta). 

1.2.7 A Prova Prática para Música valerá até 40 (quarenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 20 
(vinte) pontos. 

 
1.2.8 A nota final do candidato ao curso de Música na Prova
Específica será a soma (A+B) dos pontos obtidos nas avaliações de Teoria e 
Percepção Musical (A) e Prova Prática (B), totalizando até 100 (cem) pontos.

1.2.9 O candidato ao curso de Música deverá chegar ao local da Prova, na data e 
hora marcada, portando o instrumento ou material necessário à sua performance, 
exceto o piano. 
 
2 Prova de Habilidade Específica (Curso de Dança)
 
2.1 O candidato inscrito para o Curso de Dança será submetido à Prova de 
Habilidade Específica, em que serão avaliados
desenvolvimento do curso e compreenderá Técnica de Balé Clássico, de Dança 

 
 

 

Os candidatos deverão obter as partituras nominadas na Secretaria 

1.2.4 A Prova Prática do curso de Música, para o candidato que optar pela 
Licenciatura em Educação Musical, é composta por três partes: 

a) Peça de livre escolha – O candidato deverá tocar e/ou cantar uma peça de sua 
três cópias das partituras para entregar aos membros da Banca 

sendo avaliado o domínio técnico e a musicalidade do candidato. 

b) Leitura à primeira vista – O candidato será submetido a uma leitura à primeira 
de uma partitura, sendo avaliada a capacidade do candidato de leitura da 

c) Prova de aptidão específica – que se constituirá na avaliação de exercícios 
rítmicos, melódicos, de percepção específica e de dinâmica de grupo.

1.2.5 Para a Prova de Aptidão Específica, a Banca Examinadora indica a se

Koellreuter, Hans J. Harmonia Funcional. São Paulo: Ricordi, 1980 
Shoenberg, Arnold. Harmonia. Marden Maluf trad. São Paulo: Unesp, 2001 (edição 

Hindemith, Paul. Harmonia Tradicional. São Paulo: Vitale, 1949 
Priolli M.L.M. Harmonia – da concepção básica à expressão contemporânea. Rio de 
Janeiro: Casa Oliveira, 1983. 

A Prova de Teoria e Percepção Musical valerá até 60 (sessenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 30 

A Prova Prática para Música valerá até 40 (quarenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 20 

A nota final do candidato ao curso de Música na Prova
Específica será a soma (A+B) dos pontos obtidos nas avaliações de Teoria e 
Percepção Musical (A) e Prova Prática (B), totalizando até 100 (cem) pontos.

O candidato ao curso de Música deverá chegar ao local da Prova, na data e 
ada, portando o instrumento ou material necessário à sua performance, 

2 Prova de Habilidade Específica (Curso de Dança) 

2.1 O candidato inscrito para o Curso de Dança será submetido à Prova de 
Habilidade Específica, em que serão avaliados elementos indispensáveis ao aluno no 
desenvolvimento do curso e compreenderá Técnica de Balé Clássico, de Dança 

Os candidatos deverão obter as partituras nominadas na Secretaria 

do curso de Música, para o candidato que optar pela 
, é composta por três partes:  

O candidato deverá tocar e/ou cantar uma peça de sua 
aos membros da Banca 

o domínio técnico e a musicalidade do candidato.  

O candidato será submetido a uma leitura à primeira 
candidato de leitura da 

que se constituirá na avaliação de exercícios 
rítmicos, melódicos, de percepção específica e de dinâmica de grupo. 

1.2.5 Para a Prova de Aptidão Específica, a Banca Examinadora indica a seguinte 

 
São Paulo: Unesp, 2001 (edição 

da concepção básica à expressão contemporânea. Rio de 

A Prova de Teoria e Percepção Musical valerá até 60 (sessenta) pontos, sendo 
ou inferior a 30 

A Prova Prática para Música valerá até 40 (quarenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 20 

A nota final do candidato ao curso de Música na Prova de Habilidade 
Específica será a soma (A+B) dos pontos obtidos nas avaliações de Teoria e 
Percepção Musical (A) e Prova Prática (B), totalizando até 100 (cem) pontos. 

O candidato ao curso de Música deverá chegar ao local da Prova, na data e 
ada, portando o instrumento ou material necessário à sua performance, 

2.1 O candidato inscrito para o Curso de Dança será submetido à Prova de 
elementos indispensáveis ao aluno no 

desenvolvimento do curso e compreenderá Técnica de Balé Clássico, de Dança 



 

Moderna e de Improvisação.
 
2.2 Na avaliação de Técnica de Balé Clássico e de Dança Moderna, serão 
verificados os seguintes itens:
 

• postura: o uso equilibrado das diversas partes do corpo, expressos de forma 
individualizada e global. A postura analisada não como algo estático, mas como 
um estado dinâmico que expressa à preparação e o potencial para o movimento; 

• orientação espacial: utilização ha
cênico. A pronta resposta quanto à mudança de direções, dos níveis (alto, médio, 
baixo) e dos planos (altura, largura e profundidade);

• percepção e memória do movimento: expressos na identificação e assimilação 
do movimento no próprio corpo trata
plásticas e dinâmicas;

• ritmo/musicalidade: sensibilidade e prontidão para relacionar
elementos rítmicos a partir da aplicação de ritmos diversificados. Além disso, 
será avaliada a percepção e execução física na inter

• domínio corporal: a habilidade motora em função de uma expressão artística. Na 
progressão do movimento deverão esta
muscular e a unidade corporal.

2.3 Na avaliação da Improvisação serão verificados a desenvoltura para o 
movimento e o exercício da criatividade, devendo o candidato evitar movimentos 
automatizados que se apresentem 
anteriormente. 

2.4 A avaliação da Técnica de Balé Clássico e de Dança Moderna valerá até 60 
(sessenta) pontos, sendo considerado desclassificado do concurso o candidato que 
obtiver nota igual ou inferior a 30 

2.5 A avaliação da Improvisação valerá até 40 (quarenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 20 
(vinte). 

2.6 A nota final do candidato ao curso de Dança na Prova de Habilidade Específi
será a soma (A+B) dos pontos obtidos nas avaliações da Técnica de Balé Clássico e 
de Dança Moderna (A) e Improvisação (B), totalizando até 100 (cem) pontos.

3 Provas de Habilidades Específicas (Curso de Teatro)

3.1 O candidato inscrito para o Curso de 
Habilidade Específica, na qual serão avaliados os seguintes elementos: 
desenvolvimento físico do personagem, conhecimento do texto, capacidade de 
memorização, interpretação e construção do personagem.
 
3.2 A Prova de Habilidade Específica de que trata o subitem anterior será composta 

 
 

 

Moderna e de Improvisação. 

2.2 Na avaliação de Técnica de Balé Clássico e de Dança Moderna, serão 
verificados os seguintes itens: 

uso equilibrado das diversas partes do corpo, expressos de forma 
individualizada e global. A postura analisada não como algo estático, mas como 
um estado dinâmico que expressa à preparação e o potencial para o movimento; 

orientação espacial: utilização harmônica dos aspectos espaciais do movimento 
cênico. A pronta resposta quanto à mudança de direções, dos níveis (alto, médio, 
baixo) e dos planos (altura, largura e profundidade); 

e memória do movimento: expressos na identificação e assimilação 
do movimento no próprio corpo trata-se da capacidade de reter suas qualidades 
plásticas e dinâmicas; 

ritmo/musicalidade: sensibilidade e prontidão para relacionar
s a partir da aplicação de ritmos diversificados. Além disso, 

será avaliada a percepção e execução física na inter-relação música

domínio corporal: a habilidade motora em função de uma expressão artística. Na 
progressão do movimento deverão estar contidos o eixo de equilíbrio, o tônus 
muscular e a unidade corporal. 

2.3 Na avaliação da Improvisação serão verificados a desenvoltura para o 
movimento e o exercício da criatividade, devendo o candidato evitar movimentos 
automatizados que se apresentem como clichês de técnicas de danças assimiladas 

2.4 A avaliação da Técnica de Balé Clássico e de Dança Moderna valerá até 60 
(sessenta) pontos, sendo considerado desclassificado do concurso o candidato que 
obtiver nota igual ou inferior a 30 (trinta) pontos. 

2.5 A avaliação da Improvisação valerá até 40 (quarenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 20 

2.6 A nota final do candidato ao curso de Dança na Prova de Habilidade Específi
será a soma (A+B) dos pontos obtidos nas avaliações da Técnica de Balé Clássico e 
de Dança Moderna (A) e Improvisação (B), totalizando até 100 (cem) pontos.

Provas de Habilidades Específicas (Curso de Teatro) 

3.1 O candidato inscrito para o Curso de Teatro será submetido à Prova de 
Habilidade Específica, na qual serão avaliados os seguintes elementos: 
desenvolvimento físico do personagem, conhecimento do texto, capacidade de 
memorização, interpretação e construção do personagem. 

dade Específica de que trata o subitem anterior será composta 

2.2 Na avaliação de Técnica de Balé Clássico e de Dança Moderna, serão 

uso equilibrado das diversas partes do corpo, expressos de forma 
individualizada e global. A postura analisada não como algo estático, mas como 
um estado dinâmico que expressa à preparação e o potencial para o movimento;  

rmônica dos aspectos espaciais do movimento 
cênico. A pronta resposta quanto à mudança de direções, dos níveis (alto, médio, 

e memória do movimento: expressos na identificação e assimilação 
se da capacidade de reter suas qualidades 

ritmo/musicalidade: sensibilidade e prontidão para relacionar-se com os 
s a partir da aplicação de ritmos diversificados. Além disso, 

relação música–movimento; 

domínio corporal: a habilidade motora em função de uma expressão artística. Na 
r contidos o eixo de equilíbrio, o tônus 

2.3 Na avaliação da Improvisação serão verificados a desenvoltura para o 
movimento e o exercício da criatividade, devendo o candidato evitar movimentos 

como clichês de técnicas de danças assimiladas 

2.4 A avaliação da Técnica de Balé Clássico e de Dança Moderna valerá até 60 
(sessenta) pontos, sendo considerado desclassificado do concurso o candidato que 

2.5 A avaliação da Improvisação valerá até 40 (quarenta) pontos, sendo 
desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou inferior a 20 

2.6 A nota final do candidato ao curso de Dança na Prova de Habilidade Específica 
será a soma (A+B) dos pontos obtidos nas avaliações da Técnica de Balé Clássico e 
de Dança Moderna (A) e Improvisação (B), totalizando até 100 (cem) pontos. 

Teatro será submetido à Prova de 
Habilidade Específica, na qual serão avaliados os seguintes elementos: 
desenvolvimento físico do personagem, conhecimento do texto, capacidade de 

dade Específica de que trata o subitem anterior será composta 



 

da Interpretação Dramática do texto “BEIJO NO ASFALTO,” de autoria de Nelson 
Rodrigues, devendo o candidato escolher um trecho para Interpretação de até 2 
minutos para sua apresentação, sendo ve

3.3 A avaliação da Interpretação Dramática valerá 100 (cem) pontos, sendo 
considerado desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou 
inferior a 50 (cinquenta) pontos.

3.4 O candidato ao curso de Dança ou de Teatr
data e hora marcadas, vestido com roupas que permitam livre movimentação e 
observação de seus movimentos.
 

 

 
 

 

Interpretação Dramática do texto “BEIJO NO ASFALTO,” de autoria de Nelson 
Rodrigues, devendo o candidato escolher um trecho para Interpretação de até 2 
minutos para sua apresentação, sendo vedada a leitura do mesmo. 

3.3 A avaliação da Interpretação Dramática valerá 100 (cem) pontos, sendo 
considerado desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou 
inferior a 50 (cinquenta) pontos. 

3.4 O candidato ao curso de Dança ou de Teatro deverá chegar ao local da Prova, na 
data e hora marcadas, vestido com roupas que permitam livre movimentação e 
observação de seus movimentos. 

 
 

Interpretação Dramática do texto “BEIJO NO ASFALTO,” de autoria de Nelson 
Rodrigues, devendo o candidato escolher um trecho para Interpretação de até 2 

3.3 A avaliação da Interpretação Dramática valerá 100 (cem) pontos, sendo 
considerado desclassificado do concurso o candidato que obtiver nota igual ou 

o deverá chegar ao local da Prova, na 
data e hora marcadas, vestido com roupas que permitam livre movimentação e 


