MANUAL DO
CANDIDATO
2014

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA
MAIS DE MEIO SÉCULO DE ENSINO JURÍDICO DE QUALIDADE

A Faculdade de Direito de Franca – FDF,
criada em 1957, através da Lei municipal
nº. 653, de 08 de agosto de 1957 e
autorizada a funcionar pelo Decreto
federal nº. 43.290, de 28 de fevereiro de
1958. Foi instalada oficialmente no dia 28
de março de 1958. Reconhecida pelo
Decreto Federal nº. 50.126, de 26 de
janeiro de 1961, seu recredenciamento foi
renovado pela Portaria 436 de
26.10.2013. Há mais de meio século, a
FDF tem aliado à sua tradição, conquistas
e inovações, numa trajetória em
permanente ascendência.
A par do Ensino, sob a responsabilidade
de professores titulados (97,22% de
docentes mestres e doutores), a Pesquisa
e a Extensão têm sido objetivos
insistentemente perseguidos. A extensão,
de há muito executada pelo
Departamento de Assistência Judiciária
atendendo pessoas carentes e
propiciando vagas remuneradas a grande
número de estagiários.
A pesquisa é cada vez mais estimulada
através de bolsas concedidas pela própria
Faculdade e por meio de convênios com
outras instituições, dentre as quais a

ABDConst (Academia Brasileira de Direito
Constitucional) e o CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico).
Ao longo de sua história, a FDF tem obtido
excelentes índices de avaliação nos vários
indicadores oficiais como o ENADE de
2012 (Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes) nota 4,0 e o IGC (Índice Geral
de Cursos) nota 4,0, ambos ligados ao
Ministério da Educação. É ainda detentora
do Selo de Qualidade, outorgado pelo
Conselho Federal da OAB aos melhores
Cursos Jurídicos do Brasil. São elevados os
índices de aprovação em concursos
públicos para mais diversas carreiras
jurídicas.
A Faculdade de Direito de Franca possui
convênios internacionais com a
Universidade de Coimbra e Universidade
do Minho, em Portugal. Recentemente,
por intermédio do programa Santander
Universidades, celebrou mais um
convênio com a Universidade Francisco de
Vitória, em Madri. Dezenas de alunos já
participaram ‐ e vários estão participando,
atualmente, de tais intercâmbios.

1.CALENDÁRIO
ATENÇÃO!
A FDF se reserva o direito de efetuar
novas convocações para matrícula de
acordo com o surgimento de vagas.
A Lista de Classificação Geral dos
Candidatos estará disponível na
Faculdade de Direito de Franca.
Todas as chamadas ou convocações
para matrícula serão divulgadas nos
sites:
www.vestibular.pucsp.br
www.direitofranca.br
A PUC‐SP e a FDF não se
responsabilizam pela divulgação de
listas pela imprensa.

VESTIBULAR 2014
Ao todo são 280 as vagas oferecidas: 130 (diurno) e 150 (noturno), com duas classes
por período. O Processo Seletivo/Vestibular é feito em parceria com a PUC‐SP, por
meio da Coordenadoria de Vestibulares e Concursos.
A Faculdade de Direito de Franca se encherá de júbilo em recebê‐lo, na certeza de
que você será uma pessoa fundamental na caminhada em busca de um futuro
radioso.

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA
Diretor: Prof. Dr. Décio Antônio Piola
Vice‐Diretor: Prof. Dr. Wellington José Tristão
Nome da Instituição: Faculdade de Direito de Franca
Sigla: FDF
Endereço: Av. Major Nicácio, 2377 ‐ B.S.José CEP: 14.401‐135
Fone: (16) 3713‐4000
Dependência Administrativa: Autarquia Municipal de Regime
Especial
Leis Municipais: 653 de 08.08.1957 ‐ 1441/66
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2. VAGAS E SISTEMA DE COTAS

SISTEMA DE COTAS
Caso se considere enquadrado em uma das
hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 2º
da Lei Municipal nº. 6287, de 10/11/2004 ‐
reserva de vagas ao sistema de cotas (opção 3)
‐ o candidato deverá preencher a declaração, cujo
modelo encontra‐se no site da Faculdade e neste
manual (p. 11).
O candidato que se declarar enquadrado no art.
2º, Inciso II, da referida lei, deverá apresentar
documentação comprobatória no ato da
matrícula.

O candidato que se declarar enquadrado no art.
2º, Inciso III, da referida lei, deverá apresentar
pessoalmente ou via correio, com antecedência,
parecer de médico especialista comprovando a
deficiência alegada até o dia 16.01.2014, no
horário de expediente previsto pela FDF ou via
correio com antecedência a data retro
mencionada.
A não apresentação da declaração de opção ao
sistema de cotas, ou qualquer irregularidade em
seu preenchimento, implica desistência daquela
opção e, consequentemente, a inscrição do
candidato às vagas da Lista Geral.

Importante:
Mesmo que se enquadre em mais de
uma das hipóteses, o candidato somente
poderá optar por uma das possibilidades
acima mencionadas.
Ao optar pelo sistema de cotas, o
candidato não concorrerá às vagas da
Lista Geral.

FDF ‐ VESTIBULAR 2014
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3. ENDEREÇOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO

4. INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas até 13.01.2014 e deverão ser efetuadas pela internet no endereço
www.vestibular.pucsp.br . O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito online, ou por
impressão do boleto bancário e efetuado em qualquer agência bancária.

OPÇÃO POR TURNO, POR
LÍNGUA ESTRANGEIRA E COTAS
O candidato inscrito no vestibular concorre apenas a
uma vaga (diurno ou noturno) pela qual optou.
É necessário, também, optar por uma das línguas
estrangeiras no ato da inscrição: inglês ou espanhol.
Aquele que optar pelo sistema de cotas deverá
indicar a sua opção na ficha de inscrição (ver p. 3).
O candidato que efetuar mais de uma inscrição será
considerado inscrito na mais recente (última).

FICHA DE INSCRIÇÃO
IMPORTANTE : O pagamento da taxa de inscrição
só deve ser efetuado se, efetivamente, o candidato
desejar concorrer a uma vaga, porque não haverá
devolução do pagamento, na hipótese da
desistência de sua participação antes ou no dia da
prova.
A Coordenadoria de Vestibulares da PUC‐SP
notificará o candidato que enviar a ficha com
irregularidade ou apresentar inconsistência no
pagamento da taxa de inscrição, a fim de efetuar
os acertos no período de inscrição.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Efetivar a inscrição significa que o candidato aceita de
forma irrestrita as normas previstas pelo Vestibular da
FDF 2014. O número de inscrição indica a condição para
você realizar a prova:
Franca
Portador de Necessidades Especiais
FDF ‐ VESTIBULAR 2014
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5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Escreva o número de seu R.G. e o dígito (ou outro documento fornecido por
Ordens ou Conselhos e a carteira de documento de identidade) Escreva a sigla
do Estado que o expediu. Escreva a seguir o tipo de documento:

ENDEREÇO ELETRÔNICO
(e‐mail)

O seu endereço eletrônico
(e‐mail) é imprescindível
para que possamos manter
contato com você. As
informações sobre o
vestibular serão enviadas
para o seu e‐mail, incluindo
o número de sua inscrição.

São considerados documentos de identidade as cédulas de identidade
expedidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas e
Polícia Militar, as cédulas de identidade para estrangeiros, as cédulas de
identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos e a carteira de motorista com
foto.
Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, a certidão
de nascimento, a carteira de trabalho, o título de eleitor, a carteira de
motorista sem foto, o passaporte e a carteira de estudante.
CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
Escreva o número de seu Cadastro da Pessoa Física ‐ CPF ‐ para ter acesso a
seu desempenho no vestibular.
O candidato deverá ter o seu próprio número do Cadastro de Pessoa Física
(CPF). Aquele que não o possui deve procurar o Banco do Brasil ou a Caixa
Econômica Federal a fim de providenciar o nº de CPF.
TREINEIRO
Treineiro é aquele candidato que NÃO completou o ensino médio em 2013, portanto
NÃO terá direito à matrícula, qualquer que seja a pontuação ou a classificação no
Vestibular FDF 2014.

6. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
O candidato portador de algum tipo de necessidade especial,
que necessite de condições personalizadas (quanto à
impressão ou aplicação da prova) para fazer a prova, deverá,
necessariamente, entregar uma solicitação médica ou
documento original que explicite as condições necessárias
até 16.01.2014. Esse candidato terá atendimento
personalizado de acordo com o que foi solicitado.
Para esclarecer quaisquer dúvidas, entre em contato com a
Coordenadoria de Vestibulares da PUC-SP: (11) 3670-3344
ou pelo endereço vestibular@pucsp.br

FDF ‐ VESTIBULAR 2014
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Maquete eletrônica do prédio anexo da FDF

7.PROVA
sem exigências diversificadoras.
A prova tem como objetivo avaliar as
capacidades de: interpretar e organizar idéias,
estabelecer relações, interpretar dados e fatos e
problematizar a partir de um conjunto de dados
relativos a quaisquer das áreas de conhecimento.

PROVA DIA 19.01.2014 - Horário de entrada
no prédio das 12h15 às 12h50, quando o portão
será fechado. Início da prova 13 horas.
OBJETIVO
Avaliar a formação geral do candidato, construída
ao longo do ensino fundamental e médio. Isto
significa dizer que, independentemente do turno
ou do sistema de cotas escolhido, todos os
candidatos serão submetidos às mesmas provas,

NÚMERO E VALOR BRUTO DAS QUESTÕES
Todo os candidatos inscritos no Vestibular
deverão participar da prova que contem:

(*) Artes, Economia, Política, Eventos Científicos, Religiosos, Esportivos e outros temas atuais.

FDF ‐ VESTIBULAR 2014
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8. LOCAL DE PROVA
As provas serão realizadas no prédio da Faculdade de Direito de Franca (Av. Major Nicácio nº 2377) e, se
necessário, no prédio anexo do Uni‐FACEF (Av. Major Nicácio nº 2433). A relação das salas onde os
candidatos farão as provas será divulgada no dia 16.01.2014 nos sites www.vestibular.pucsp.br e
www.direitofranca.br .
Para realizar a prova o candidato deverá
a) verificar a que local de prova ele corresponde. O
número de inscrição é composto por uma letra e
sete dígitos, que indicam onde você pretende
realizar a prova. A identificação prova é
imprescindível, porque não haverá mudança após
realizar a inscrição e não será permitido participar
da prova fora do local designado.
b) comparecer ao local de exame às 12h15. O
ingresso será permitido até às 12h50min, quando
serão fechados os portões. Não serão admitidos
retardatários e o candidato não poderá prestar
exame fora do local designado.
c) comparecer ao local do exame munido da Cédula
de Identidade original, lápis preto, caneta (azul ou
preta), borracha e régua sem nenhum acessório.
d) permanecer na sala pelo tempo mínimo de 2h30
(duas horas e meia), a partir do início da prova. O
tempo de prova corresponde a 4 (quatro) horas, a
partir do início previsto para 13 horas.

RESTRIÇÕES DE ACESSÓRIOS DURANTE A
PROVA
Não será permitido o uso de boné, relógio‐
calculadora, ou qualquer tipo de aparelho
eletrônico, celular, tablet e nem trazer consigo
arma, mesmo aqueles que possuem porte.

DOCUMENTOS PARA REALIZAR A PROVA
A cédula de identidade é imprescindível para a
realização da prova. São considerados documentos
de identidade as cédulas de identidade expedidas

pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas e Polícia Militar, a Cédula de Identidade
para estrangeiros, as Cédulas de Identidade
fornecidas por Ordens ou conselhos e a carteira de
motorista com foto.
Não são aceitos na realização das provas, por serem
documentos destinados a outros fins, a Certidão de
Nascimento, a Carteira de Trabalho, o Título
Eleitoral, a Carteira de Motorista sem foto, o
Passaporte e a Carteira de Estudante.
O protocolo do documento de identidade – em caso
de extravio comprovado ‐ será aceito para a
realização da prova e, neste caso, o candidato
poderá ser submetido à identificação digital.
Não será aceita cédula de identidade que apresente
a condição de não alfabetizado.
A Coordenadoria de Vestibulares da PUC‐SP
reserva‐se o direito de excluir do Vestibular FDF
2014 o candidato cuja identificação seja duvidosa
no dia da prova.
Visando preservar a veracidade e a lisura do
Vestibular, a Coordenadoria de Vestibulares da
PUC‐SP poderá, quando houver fundada dúvida
quanto à autenticidade do documento de
identidade apresentado pelo candidato, proceder à
sua identificação digital, no ato da aplicação das
provas.

ARQUIVOS DE DOCUMENTOS
Os documentos relativos ao Vestibular FDF 2014
serão arquivados por seis meses após a divulgação
da classificação geral e a divulgação dos resultados.

9. RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA 2013
Direito matutino > 5,69
Direito noturno > 5,00

FDF ‐ VESTIBULAR 2014

7

10. CLASSIFICAÇÃO
A nota da prova, com questões objetivas e a
redação, classificará os candidatos pela ordem
decrescente da soma das notas padronizadas.

PADRONIZAÇÃO DAS NOTAS
As notas da prova objetiva e da redação serão
padronizadas segundo a fórmula:
NP = (P – M) x 100 + 500/DP
Em que:
‐ NP (Nota Padronizada) ‐ é a nota padronizada da
disciplina.
‐ M (Média) ‐ é a média dos pontos da disciplina.
‐ DP (Desvio Padrão) ‐ é o desvio padrão dos
pontos da disciplina.
‐ P (Pontos) ‐ é a nota bruta (total de pontos) que
o candidato obteve na disciplina.
A somatória das notas padronizadas de Redação,
Atualidades, Geografia, História, Língua
Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira
formará o total das notas padronizadas.
O total das notas padronizadas será organizado de
modo decrescente, constituindo a classificação
geral do vestibular.
Para melhor sensibilidade, e para diminuir os
empates de totais de pontos dos candidatos,
considerar‐se‐á a parte inteira e 3 (três)
algarismos depois da vírgula.

EMPATE
Em caso de empate, para efeito de classificação
final, prevalecerão as notas atribuídas às
disciplinas a seguir indicadas, respeitando a
seguinte ordem:
‐ Redação
‐ Língua Portuguesa
‐ Atualidades
‐ História
‐ Geografia
‐ Literatura
‐ Língua Estrangeira

REVISÃO
Não será permitida a revisão, vista ou recontagem
de desempenho da prova.

A partir da classificação geral no vestibular, o
candidato será recolocado, de acordo com as suas
opções de turno, obtendo o número de ordem na
classificação, da seguinte forma:
‐ Os candidatos serão separados por sua opção
de turno e colocados em ordem decrescente do
total de notas padronizadas.

DESCLASSIFICAÇÃO
Estarão automaticamente
desclassificados os candidatos que:

‐ Os candidatos mais bem classificados em sua
opção preencherão as vagas disponíveis para
aquele turno.

 tiverem nota bruta igual ou inferior a

vinte na redação;
 estiverem ausentes a prova;
 usarem de meios ilícitos durante a

‐ Os candidatos regularmente inscritos no sistema
de reserva de vagas por cotas, de acordo com o
enquadramento em uma das hipóteses previstas
nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Municipal nº.
6287, de 10/11/2004 será atendido, conforme as
normas definidas na página 3.
FDF ‐ VESTIBULAR 2014
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11. MATRÍCULA
PREENCHIMENTO DAS VAGAS

DOCUMENTOS

No. de Cópias

‐ Será desclassificado, em qualquer época, mesmo
As vagas
preenchidas pelo sistema de cotas
Cédulanão
de Identidade
02
após a efetivação da matrícula, o candidato
serão remanejadas para a Lista Geral composta de
Certidãoque
de Nascimento
ou Casamento
02 o Vestibular FDF
classificado que tenha realizado
candidatos
não se utilizaram
do sistema de
2014 usando documentos ou informações
falsas ou
Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente
02
cotas.
outros
meios
ilícitos.
Certificado de Reservista ou documento comprobatório
de que
está
em dia com 02
Nãoas
havendo
mais
candidatos
a
serem
chamados
obrigações militares
paraComprovante
a Lista Geral,
vagas existentes
serão
de as
residência
(conta de luz,
conta de CURSOS
telefone, SUPLETIVOS
extrato bancário 02
Os
candidatos
provenientes de exame supletivo
preenchidas
pelos
optantes
do
sistema
de
cotas,
mensal) contendo CEP
deverão
apresentar
o documento
segundo
a
ordem
decrescente
de
pontos,
CPF do candidato ou de seu representante legal
02 comprobatório
em tempo hábil, que é o Certificado de Conclusão.
observada a proporção estabelecida pela lei
Fotos
3x4
‐
idênticas
e
recentes
02 classificado e
Sem esse documento, mesmo
municipal.
Histórico Escolar de Ensino Médio ou equivalente
convocado, não será aceito o02Requerimento de
Matrícula
candidato. ao 02
O processo
e matrícula
será registrado,
Diploma de
de convocação
curso superior,
devidamente
em dosubstituição
realizado
de acordo
o calendário e pelo
documento
da linhacom
acima
atendimento
as
condições
descritas
a seguir:
ESTUDOS SECUNDÁRIOS
Título de Eleitor
02 REALIZADOS

NO EXTERIOR
Comprovante de pagamento de matrícula
MATRÍCULA
concluintes de cursos correspondentes ao
OBS. Todos os documentos devem ser autenticados emOscartório.

O candidato:
ensino médio no exterior, que não tenham obtido
. convocado para matrícula deverá efetuá‐laPROCEDIMENTOS
de
revalidação de seu Diploma ou Certificado de
modo
definitivo
conforme
de
página
2. ŕ Ųľ ΡŦ śŧConclusão,
/ ŲŦ
ǿĂẁśľ śẁ
ĂŲ ŎŲľ ĂŎcalendário
ŕ ś Ŧ Ă⅞
ẁĭľ ΡŎ
Ăẅ
ľ ŲŦ Ųẅ
⅞
Ųẅ śηīĜīŕ ŲẅỘdeverão juntar declaração de
Preencher
o formulário
e efetuar
desembolso.
. ausente
quando
convocado
para omatrícula
equivalência de seus estudos expedida pela
perderá
Diretoria
Regional de Ensino.
É dea vaga.
responsabilidade de o candidato informar-se sobre
o procedimento
para matrícula.
‐ Informações
referentes
a
TRANCAMENTO
E
Não será aceita matrícula condicional ou com falta de documentos.
C A N C E L A M E N T O D E M AT R Í C U L A m a i s
DESEMPENHO
DO CANDIDATO
O comparecimento,
no ato de
representantes legais para
informações
devem ser obtidas
na matrícula,
Secretariados
da pais ouOsseus
candidatos
poderão
imprimir
pela para
internet em
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
somente
será
necessário
FDF. alunos menores de 18 anos.
w w w.v e s t i b u l a r. p u c s p . b r o B o l e t i m d e
Desempenho específico destinado ao candidato

O representante do candidato convocado deverá apresentar procuração autenticada em
LISTA
DE ESPERA
TREINEIRO, separado e independente daquele
cartório para efetuar a matrícula.

Os candidatos classificados que aguardam
destinado aos candidatos inscritos no vestibular
Será nula
a classificação
do candidato
que as
não comprovar,
documento
a
convocação
para
matrícula deverão
atentar para
FDF 2014com
também
poderáhábil,
ser impresso.
escolaridade
de
ensino
médio
dentro
do
prazo
de
matrícula
previsto
para
cada
chamada.
chamadas posteriores, sob pena de serem
sem a documentação exigida.
c o n Nenhum
s i d e r a dRequerimento
o s d e s i s t e ndet ematrícula
s p o i s será
o n ãaceito
o
comparecimento dentro do prazo determinado
implica a perda do direito de matrícula.

12. BOLSA DE ESTUDO
A FDF fornece bolsas de estudos para alunos carentes e
para alunos inscritos nos diversos programas de
pesquisa. Mais informações poderão ser obtidas na
Secretaria de FDF ou no site www.direitofranca.br .
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13. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

da 1ª parcela da anuidade
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14. MODELO DE DECLARAÇÃO
Modelo da DECLARAÇÃO
(obrigatória para os optantes ao sistema de cotas)

Eu, _____________________________________________,RG
Nº,________________________, residente na cidade de ___________________U.F.____, na
Rua (Av) __________________________________________, Nº__________, Bairro
___________________ CEP:________________, DECLARO, para fins de inscrição ao
Vestibular de 2014 da Faculdade de Direito de Franca, sob as penas do art. 299 do Código
Penal, e de acordo com a Lei Nº. 6287 de 14/11/2004, que :
[ ] sou NEGRO;
[ ] sou ESTUDANTE EGRESSO DA REDE PÚBLICA, tendo cursado e concluído integralmente
todas as séries do segundo ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª série) e ainda, todas as séries
do ensino médio (1ª a 3ª série) em escolas públicas; (apresentar comprovante conforme edital)
[ ] sou DEFICIENTE, nos termos da legislação em vigor (especificar a deficiência, e apresentar
comprovante conforme o item 2.1. do edital).
Importante
O original desta declaração deverá ser entregue na Secretaria da Faculdade de Direito de Franca
até o dia 16.01.2014. A não entrega, ou qualquer irregularidade em seu preenchimento,
implica em desistência ao sistema de cotas e, conseqüentemente, o candidato será inscrito às
vagas da Lista Geral.

______________________________________________
Assinatura e Data

Maquete eletrônica
do prédio anexo da
FDF
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15. PROGRAMA DAS PROVAS
ATUALIDADES
Aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais ocorridos
nos últimos anos no Brasil e no cenário internacional.

GEOGRAFIA
As questões de Geografia têm o objetivo de verificar:
as capacidades de análise e interpretação do espaço
geográfico nas escalas mundial, nacional e local;
as capacidades de análise e interpretação do espaço
geográfico brasileiro;
a compreensão da estrutura e organização do espaço
geográfico, levando em conta a dinâmica interna das
sociedades, assim como os elementos da natureza;
a compreensão do papel do espaço geográfico no
entendimento das sociedades;
a compreensão da dinâmica e dos mecanismos de
funcionamento da natureza, na sua dimensão e expressão
espaciais;
as capacidades de leitura e interpretação de mapas, textos,
gráficos, tabelas etc.
O ESPAÇO GEOGRÁFICO MUNDIAL
O processo de diferenciação do espaço geográfico mundial:
formas de classificação e análise deste processo;
o processo de mundialização e/ou globalização e a formação
de blocos regionais.
A organização das atividades econômicas e financeiras nos
espaços mundiais:
as instituições supranacionais (FMI, Banco Mundial, OMC
etc.);
o papel dos Estados nas atividades econômicas;
as empresas transnacionais e as estratégias de localização
industrial;
as atividades agropecuárias, questão agrária e processo de
modernização no mundo rural; comércio, serviços e turismo;
a generalização do consumo moderno.
As tecnologias modernas e o espaço geográfico:
as mudanças no significado de espaço e tempo; os sistemas
de transporte; os meios de comunicação e informação;
a generalização da informática; o desemprego tecnológico.
A urbanização mundial e o processo de metropolização.

as estratégias geopolíticas
A dinâmica demográfica do mundo atual:
movimentos migratórios;
conflitos étnico‐culturais.
A Geografia Física do planeta:
paisagens e sistemas naturais;
os quadros e processos geomorfológicos e pedológicos
globais;
a dinâmica e os quadros climáticos globais;
a Biogeografia e a distribuição das coberturas vegetais
originais;
os sistemas hidrográficos.
A questão ambiental no mundo moderno:
a degradação dos ambientes naturais e artificiais;
conservação dos recursos naturais.
O ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO:
A formação territorial do Brasil:
estado e configuração do território nacional;
os processos de regionalização;
as regionalizações oficiais.
A organização das atividades econômicas e financeiras no
espaço brasileiro:
a mundialização econômica e a realidade brasileira;
o papel do Estado brasileiro nas atividades econômicas;
a lógica da produção e localização industrial;
produção agropecuária e questões agrárias (modernização x
formas de produção não capitalistas);
comércio, serviços e turismo no Brasil.
As tecnologias modernas e o espaço geográfico brasileiro.
A urbanização brasileira e o processo de metropolização.
Geografia política e Geopolítica no Brasil.
A dinâmica demográfica do Brasil:
as migrações internas.
A Geografia Física do Brasil: as paisagens e sistemas naturais
do Brasil; quadros e processos geomorfológicos e
pedológicos do Brasil; dinâmica e quadros climáticos do
Brasil; a Biogeografia e a distribuição das coberturas vegetais
originais no Brasil; os sistemas hidrográficos brasileiros.
A questão ambiental no Brasil:
a degradação dos ambientes naturais e artificiais brasileiros;
conservação dos recursos naturais do Brasil.

A Geografia Política do mundo moderno:
os processos de unificação e fragmentação dos países;
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Descolonização e libertação na Ásia e na África.

HISTÓRIA

Produção cultural no Ocidente, dos anos 1960 aos dias de

O programa procura se aproximar dos períodos e temas

hoje.

tradicionalmente presentes no ensino fundamental e médio.

América Latina na segunda metade do século XX.
Conflito no Oriente Médio.

No entanto, é bom considerar que as questões tanto objetivas

O fim da URSS e a “nova ordem mundial”.

como analítico‐expositivas não valorizarão a memorização de

Conflitos nacionais, étnicos e religiosos no final do século

datas, personagens ou fatos históricos.
Mais que isso, serão apresentadas questões que dêem

XX.

oportunidade para pensar e refletir, historicamente, as

HISTÓRIA DO BRASIL:
Conquista portuguesa e ocupação territorial.

diferentes abordagens do processo. As questões visam avaliar

Brasil Colonial: caracterização da economia e da sociedade.

as habilidades de analisar, interpretar e relacionar elementos

Crise da colonização: movimento emancipacionista e

constitutivos de realidades e situações históricas diversas.
processo de independência.

Além disso, espera‐ se que o candidato demonstre sua

Primeiro Império, Regência e Segundo Império: política,

capacidade de lidar com categorias, princípios e estruturas
históricas.

cultura e sociedade.

CONTEÚDO

O Brasil Imperial e a América Hispânica.

HISTÓRIA GERAL:

Trabalho escravo, trabalho livre e imigração.

O mundo greco‐romano:

Passagem do Império à República.

instituições políticas;

Primeira República.

a colonização grega, o helenismo e o império romano;

Da crise política de 1930 ao Estado Novo.

mito e pensamento na Antiguidade Clássica.

Redemocratização e desenvolvimentismo nos anos 1940 e

Idade média ocidental:

1950.

Os árabes e a expansão muçulmana.

O golpe de 1964 e os governos militares.

Feudalismo

Produção cultural nos anos 1960.

Mentalidades e Religiosidade

Democratização e sistema político atual.

Formação do mundo moderno:

O Brasil na América Latina.

Emergência da burguesia e a formação dos Estados
Nacionais;
Expansão mercantil européia, descobertas marítimas e
colonizações;
O Renascimento e as Reformas Religiosas.
A era revolucionária:
Revoluções inglesas do século XVII;
nascimento das fábricas;
Revolução Francesa;
movimentos de independência nas Américas.
Nacionalismo e utopias no século XIX.
Expansionismo europeu no século XIX.
Revolução Mexicana.
Revolução Russa.
Primeira Guerra Mundial à crise de 1929.
Nazismo Alemão e Fascismo Italiano.
Segunda Guerra Mundial.
Guerra Fria e bipolarização estratégica.
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INGLÊS E ESPANHOL
A prova tem por objetivo aferir a capacidade de compreensão de textos em língua estrangeira,
extraídos de jornais, revistas e publicações recentes, versando sobre assuntos gerais da atualidade.

As questões são de múltipla escolha e pressupõem o domínio da habilidade de leitura, como, por
exemplo, a utilização da capacidade de ser seletivo, inferir significados, estabelecer relações entre
texto e contexto, de utilizar o conhecimento prévio de mundo e de língua bem como o reconhecimento
de marcadores linguísticos característicos do texto escrito, como, por exemplo, conectivos, pronomes,
modo e tempo verbal, interrogação, afirmação e negação, expressão de tempo, modo, causa,
consequência, concessão e contraste.

LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURA
A prova abrange conhecimentos de gramática, de
literatura brasileira e portuguesa e de realidade
atual. O candidato terá de mostrar capacidade de
produção textual, quer no processo de leitura, quer
no de escrita, bem como aplicação das habilidades
de raciocínio necessárias para a realização destas
atividades.
A prova será organizada em:
QUESTÕES OBJETIVAS
Priorizam, por um lado, o domínio das formas
lingüísticas em funcionamento, em lugar do
conhecimento formal de normas e regras fora de
contexto e, por outro, o conhecimento da
literatura, no inter-relacionamento
forma/conteúdo, identificando e comparando
traços específicos desta linguagem em suas
diferentes manifestações históricas.

REDAÇÃO:

CONTEÚDO:
Morfossintaxe:
Estrutura e Formação de vocábulos;
Classes de vocábulos e seu papel na oração;
O sistema flexional e sua relação com a
concordância;
Períodos simples e composto: conceitos e
características;
Sintaxe de regência e de colocação.
Semântica:
Significação dos vocábulos;
Parafrases, sinônimos e antônimos;
Polissemia e homonímia;
Denotação e conotação.
Acentuação gráfica
Programas
Pontuação
Funções da linguagem
Figuras de linguagem

OBRAS LITERÁRIAS

Tem por objetivo, a partir de conhecimentos da
realidade atual, verificar as habilidades de:
. entender as orientações dadas para a elaboração
da redação;
. selecionar um tema a partir das propostas dadas
para o desenvolvimento do texto;
. organizar o texto de forma clara, coesa, coerente
e crítica, seguindo os padrões da norma culta

• MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS Machado de Assis
• SENTIMENTO DO MUNDO - Carlos
Drummond de Andrade
• TIL - José de Alencar
• VIAGENS NA MINHA TERRA - Almeida Garret
• VIDAS SECAS - Graciliano Ramos

escrita da língua.
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