Edital DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR DA SVT
FACULDADE Nº 01-2019
A SVT Faculdade, Instituição Credenciada pela Portaria nº 1.808/2019 – DOU nº 205/2019
através da Presidência da Comissão de Acesso ao Ensino Superior - CAES, fundamentado na
Lei nº 9.394, de 20/12/96, regulamentada pelos decretos nº 5.622, de 20/12/2005 e nº 5.773, de
09/05/2006; e nas portarias MEC nº 239/2012, 040/2007, 391/2002 e 438/98, torna público este
Edital do processo de seleção de candidatos às vagas do curso presencial de nível superior
Tecnológico em Segurança Pública, que iniciará no 1° semestre de 2020 no Campus São
Francisco da SVT Faculdade, na Av. Castelo Branco, nº 605 e Rua Edmundo Calheiros, nº 606
– Edifício Cidade de São Luís, Bairro São Francisco. Contato (98) 3235-6467.
I. DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. Os Cursos de Graduação de Ensino Superior “estão abertos a candidatos que tenham
concluído o Ensino Médio ou Equivalente e tenham sido classificados em processos
seletivos”, Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96, em seu
Art. 44, inciso
II.
2. Os candidatos que não tenham recebido os seus Certificados ou Declarações de Conclusão
do Ensino Médio, durante o período da Matrícula, não poderão disputar por uma vaga por
não ter concluído o ensino médio (Treineiros), devido ser requisito fundamental a
apresentação de um dos documentos citados acima, para ingressar no Ensino Superior.
3. O Vestibular Agendado será realizado até completar o número limite de vagas oferecidas
para o curso e em seu respectivo campus e turno.
4. Este Processo Seletivo destina-se ao preenchimento das turmas de 1º (primeiro) período para
o primeiro semestre de 2020 no curso em que se inscreveu.
5. O candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos antes de efetuar a inscrição e/ou o
pagamento da taxa de inscrição.
6. O candidato inscrito implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
7. No semestre inicial (básico), é vetado o trancamento de matrícula e disciplina.
8. Somente com a comprovação do pagamento da matrícula que o candidato terá a vaga
garantida.
II. DAS INSCRIÇÕES AO CURSO, PERÍODO, TURNOS E CAMPUS
1. Inscrição: serão realizadas pelo site www.svtfaculdade.com.br ou presencialmente na Sede
da SVT Faculdade, no período de 25/11/2019 a 01/02/2020, na Av. Castelo Branco, nº 605 e
Rua Edmundo Calheiros, nº 606 – Edifício Cidade de São Luís, Bairro São Francisco. Contato
(98) 3235-6467 para a realização de inscrições.

O valor da inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) e poderá ser paga através de boleto
disponível para impressão em até 24 horas da data da prova do vestibular, débito on-line ou
cartão de crédito. A SVT Faculdade não se responsabiliza por inscrição, via internet, não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores ou de outros fatores que
impossibilitaram a transferência de dados, pois a efetivação da inscrição se dará com o
pagamento e confirmação pela SVT Faculdade da compensação do boleto. Não haverá, em
hipótese alguma, devolução da quantia paga. No ato da inscrição o candidato preencherá os
dados da Ficha de Inscrição disponível no site www.svtfaculdade.com.br.
2. Curso, período ofertado, turnos e vagas: o curso superior ofertado para este Edital nº
012019-SVT Faculdade é o de Tecnologia em Segurança Pública. Será iniciado em 24 de
fevereiro de 2020, com oferta de 40 vagas no turno vespertino e 40 vagas no turno noturno no
Campus São Francisco da SVT Faculdade, na Av. Castelo Branco, nº 605 e Rua Edmundo
Calheiros, nº 606 – Edifício Cidade de São Luís, Bairro São Francisco.
III. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO E DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO
1.
Cartão de Inscrição: será disponibilizado ao candidato através do e-mail informado no
ato da inscrição, que constará informações do número da inscrição, data, hora e local de
realização da prova. Na hipótese do não recebimento do cartão de inscrição por e-mail, o
candidato poderá entrar em contato com a SVT Faculdade pelo telefone (98) 3235-6467 ou
comparecer ao Campus São Francisco para recebimento.
2.
Provas: as provas serão realizadas de novembro/2019 a fevereiro/2020, com
agendamento disponível ao candidato após a conclusão de sua inscrição, no site
www.svtfaculdade.com.br. Consulte a tabela do calendário de inscrições, provas e matrículas
no manual do candidato. O candidato somente poderá realizar a prova mediante apresentação
de documento de identificação, conforme normas deste edital.
Para este Edital 01-2019 SVT Faculdade, os documentos de identificação são: carteiras e/ou
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo
Ministério das Relações Exteriores, pelas Polícias Militar, Civil e Federal; Carteira Nacional de
Habilitação; Passaporte; além das carteiras expedidas por órgãos e conselhos que, por força de
lei federal, valem como identidade.
2.1 A Prova de Conhecimentos: constará de 40 questões objetivas de múltipla escolha, cada
uma com 05 (cinco) alternativas de resposta, das quais apenas uma é correta, com valor de cada
questão de 0,25. A distribuição do número de questões por disciplina, com os respectivos
números de pontos, obedecerá as seguintes disciplinas e número de questões:
Português – 10 questões
Matemática – 05 questões.
Biologia – 05 questões.
História – 05 questões.
Geografia – 05 questões.
Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) – 05 questões.
Atualidades – 05 questões.

O conteúdo programático das disciplinas está disponível no anexo II deste edital.
2.2 Da Prova de Redação: esta etapa consistirá de um texto dissertativo-argumentativo,
redigido em letra legível, numa folha de prova fornecida pela SVT Faculdade, com exigência
mínima de 15 (quinze) e máxima de 30 (trinta) linhas. Esta etapa será considerada eliminatória
para o candidato que não obtiver 30% de acertos na avaliação do Processo Seletivo. Será
pontuando na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com os critérios de avaliação estabelecidos na
Resolução CEPE da SVT Faculdade nº 001/2019 constante no manual do candidato.
2.3 Opção de Língua Estrangeira: os candidatos poderão optar por uma das línguas
estrangeiras aqui estabelecidas, Inglês ou Espanhol. Essa opção será feita no momento da
realização da inscrição do vestibular.
IV. DO ATENDIMENTO ESPECIAL E/OU ESPECÍFICO
O candidato que necessitar de atendimento ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO deverá, no
ato da inscrição informar, em campo próprio do sistema de inscrição, a condição que motiva a
solicitação de atendimento, de acordo com as opções apresentadas:
Atendimento ESPECIALIZADO: será oferecido a pessoas com deficiência, conforme os
Decretos nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004.
Atendimento ESPECÍFICO: será oferecido a gestantes, lactantes e pessoas com mobilidade
reduzida, conforme o decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
O candidato deverá solicitar, em campo próprio do sistema de inscrição, o(s) recurso(s) de que
necessita para a realização da prova. O candidato para obter atendimento especial e/ou
específico deverá preencher o requerimento próprio e protocolá-lo junto com o parecer emitido
por especialista da área de sua deficiência, expedido até 12 meses antes do término da inscrição.
O candidato que declarar, no ato da inscrição, ser pessoa com deficiência, conforme Decretos
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e nº 5.296 de 2 dezembro de 2004, poderá solicitar o
Tempo Adicional, de até 60 minutos, para realização da prova. Os candidatos com deficiência
visual que necessitam do uso de reglete, punção, guia de assinatura e sorobã, terão que levar os
referidos materiais no dia da prova às próprias expensas.
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, poderá
solicitar atendimento Específico para tal fim, e obrigatoriamente, deverá levar acompanhante,
que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança, só podendo ausentarse
do prédio ao término das provas.
V. DA CLASSIFICAÇÃO
O Processo Seletivo será classificatório, eliminando-se o candidato que obtiver nota 0 (zero) na
prova de Conhecimentos, na prova de Redação ou faltar ao Processo Seletivo. Havendo
candidatos ocupando idêntica classificação far-se-á o desempate considerando-se:
1º) a maior nota na prova de redação;
2º) a maior pontuação na somatória da prova de conhecimentos; 3º)
a maior idade.

VI. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
Os candidatos classificados até o limite do número de vagas serão convocados para matrícula,
por meio de listagens a serem publicadas na internet, no site www.svtfaculdade.com.br, em até
15 dias úteis após a realização das provas. A responsabilidade da observação da chamada é do
próprio candidato. A divulgação será por ordem de classificação de pontos.
O candidato classificado poderá consultar a sua nota individual da prova de conhecimentos e
redação
solicitando-a para a
SVT Faculdade
através
do
email vestibular@svtfaculdade.com.br. Não será permitida, em hipótese alguma, a revisão de
notas.
VI. MATRÍCULA DOS APROVADOS PARA INGRESSO NO CURSO
1. Dos Classificados: os classificados para o Curso Superior de Tecnologia em Segurança
Pública presencial, no Campus da SVT Faculdade na Av. Castelo Branco, nº 605 e Rua
Edmundo Calheiros, nº 606 – Edifício Cidade de São Luís, Bairro São Francisco, realizarão sua
matrícula em até 5 dias úteis após a divulgação dos resultados.
Os classificados deverão consultar a tabela do calendário de inscrições, provas e matrículas no
Campus da SVT Faculdade no endereço descrito acima. O candidato classificado, juntamente
com o seu responsável financeiro (se não for o próprio), ou seu procurador legalmente
constituído, apresentará toda a documentação exigida, procederá com a leitura e assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais/2020 e emissão do boleto da matrícula.
A documentação exigida, conforme especificado neste Edital, deverá ser entregue na Secretaria
Acadêmica - Central de Matrículas da SVT Faculdade, no período preestabelecido (05 dias após
o resultado do processo seletivo) para análise da Secretaria Acadêmica, confirmação do
pagamento do boleto de matrícula e posterior confirmação de efetivação da matrícula.
O não comparecimento do candidato, ou do seu representante legal, no prazo pré-estabelecido
para a efetivação da matrícula nas datas fixadas e/ou a apresentação incompleta dos documentos
exigidos neste Edital, inclusive comprovantes de pagamento de taxas devidas, implicarão na
perda da vaga, na forma da lei, bem como na não matrícula do candidato.
2. Documentos para Matrícula:
2.1
- Documentos/Contratante: original e uma cópia da Identidade; original e uma
cópia do CPF; original e uma cópia do comprovante de residência, atualizado do mês
em curso ou do anterior (conta de água, energia, TV a cabo ou telefone); cópia do
comprovante de pagamento da matrícula; comprovantes de rendimentos.
2.2
- Documentos/Aluno: original e duas cópias do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio, ou Profissionalizante, devidamente registrado; original e duas cópias do
Histórico Escolar do Ensino Médio, devidamente registrado; original e duas cópias de:
Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se maior
de 18 anos, Certidão de Registro Civil (nascimento ou casamento), Quitação com o
Serviço Militar, se homem e maior de 18 anos; uma foto (3x4) recente; original e uma
cópia do resumo de notas do ENEM, se houver.

2.2 Adesão aos Programas do Governo - FIES: A SVT Faculdade adere aos Programas do
Governo Federal, como o financiamento estudantil - FIES, mas não possui nenhuma gerência
sob os procedimentos de inscrição no programa, informações, documentações, funcionamento
do site etc. O candidato ao FIES deve ficar atento aos prazos estipulados na contratação do
programa de financiamento do governo, pois o prazo de matrícula na SVT Faculdade pode se
encerrar antes do prazo da contratação do FIES. Caso o candidato consiga o FIES após o prazo
de encerramento das matrículas, o mesmo não poderá mais matricular-se.
Esclarece-se ainda, que a pré-seleção dos estudantes assegura apenas a expectativa de direito às
vagas para as quais se inscreveram no processo seletivo do FIES, estando à contratação do
financiamento condicionada à conclusão de sua inscrição no Sistema Informatizado do FIES SisFIES e ao cumprimento das demais regras e procedimentos constantes da Portaria Normativa
do Ministério da Educação e Cultura - MEC vigente para o ano/semestre.
As vagas remanescentes deste vestibular Ed. 001-2019 SVT Faculdade poderão ser preenchidas
através de um Vestibular Tradicional ou abrir matrículas a estudantes com nota do ENEM igual
ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e que não tenham zerado a redação.
Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Comissão de
Acesso ao Ensino Superior – CAES, por deliberação da SVT Faculdade.
São Luís-MA, ____ de ____________ de 2019.

Prof. Doutor João Batista Ericeira
Presidente da CAES SVT Faculdade
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ANEXO I
Campus e Curso
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40

-
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Noturno
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-
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ANEXO II
Conteúdo Programático
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA
Leitura - A leitura verificará a capacidade do candidato de apreender o texto em diferentes níveis
de compreensão, análise e interpretação. O candidato deverá reconhecer a existência da
tipologia textual variada que compõe sua realidade e os aspectos peculiares a cada modalidade.
Deverá, ainda, ser capaz de identificar fatores de textualidade em diversos tipos de texto, como
também de estabelecer relações lógicas, de causa e efeito e de temporalidade, e de fazer
analogias e inferências.
Fatores de textualidade - Coesão e coerência. Funções da linguagem. Tipos textuais: narrativo,
descritivo, expositivo-argumentativo, persuasivo, publicitário, informativo, instrucional,
resumo, resenha e carta. Apreensão textual: ideia principal, tese, paráfrase, síntese, progressão
temática, modo de organização, intertextualidade, argumentação, analogia e inferência.
Usos da linguagem: níveis de linguagem e variedades linguísticas; sentido literal e sentido
figurado (denotação e conotação); figuras de linguagem; ideias principais do texto com sua
respectiva estruturação; o sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos; significado
de palavras; Interpretação crítica e coerente do texto.
Literatura - Conceito e funções da Literatura, caracterização do texto literário - Oposição entre
o texto literário e o não literário, função estética do texto, recriação subjetiva da realidade,
plurissignificação e figuras de linguagem. Gêneros literários: subdivisões de textos em prosa e
em verso. Estilos de época na Literatura Brasileira: Barroco, Arcadismo, Romantismo,
Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Pré-Modernismo, Modernismo e
tendências contemporâneas.
Gramática - A análise gramatical verificará a capacidade do candidato de reconhecer que a
Língua se organiza em relações de equivalência (coordenação) e de dependência (subordinação)
em níveis lexical, oracional e textual. O candidato deverá reconhecer, ainda, as variações
linguísticas no uso social, bem como suas implicações nos diferentes níveis e aspectos de
significação vocabular.
Norma culta e variação linguística - Significação vocabular e textual; denotação, conotação,
polissemia, homonímia, sinonímia, antonímia, paráfrase e paródia. Morfossintaxe: coordenação
e subordinação entre os termos na oração e entre orações no período. Relações de regência e de
concordância nos períodos simples e compostos. Classes de palavras: emprego e funções.
Colocação pronominal. Pontuação nos períodos simples e composto. Padrão escrito no nível
culto: ortografia e acentuação gráfica.

REDAÇÃO
A Redação tem como finalidade avaliar a capacidade do candidato de produzir texto escrito,
considerando a organização do pensamento, a criatividade e o domínio da Língua Portuguesa.
O tema será disponibilizado quando da realização da prova.
Qualquer redação, por mais bem elaborada que seja, terá zero se fugir ao tema proposto.
CIÊNCIAS EXATAS
MATEMÁTICA
Conjuntos - Noções e notações; Subconjuntos; intersecção, reunião e diferença; conjuntos
numéricos: operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
Intervalos; valor absoluto; critérios de divisibilidade; m.d.c. e m.m.c. em Z.
Razão e Proporção - Grandezas proporcionais; regra de três simples e composta; juros e
porcentagens. Unidade de Medida - Comprimento; área; volume. Expressões Algébricas Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, Potenciação e radiciação.
Funções - Definição e notação; domínio, contradomínio e conjunto-imagem; gráficos; funções
crescentes e decrescentes; funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; funções inversas; funções
par e ímpar; funções do primeiro grau; funções do segundo grau; funções compostas; funções
definidas por várias sentenças; função modular; funções exponenciais; funções logarítmicas;
propriedades dos logaritmos; logaritmos decimais.
Equações, Inequações e Sistemas - Definições; soluções e discussões; aplicações; representação
gráfica. Progressões - Sequências; progressões aritméticas; conceitos; soma dos termos de P.A
finita e infinita; progressões geométricas; conceitos; soma dos termos de PGs finita e infinita;
aplicações. Análise Combinatória - Princípios de contagem; combinações; arranjos;
permutações; binômio de Newton.
Probabilidade - Experimentos determinísticos e aleatórios; espaço amostral; evento; cálculo de
probabilidades; probabilidade condicional; independência.
Polinômios e Equações Algébricas - Definições; valor numérico; fatoração; divisibilidade;
teorema do resto; decomposição de uma fração racional; teorema fundamental da álgebra;
decomposição em fatores binominais; raízes complexas; raízes racionais.
Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares - Tipos de matrizes; operações com matrizes;
matrizes inversas; propriedades dos determinantes e algoritmos de soluções; resolução e
discussão de um sistema linear.
Geometria Plana e Euclidiana. - Elementos fundamentais. Geometria Espacial - Retas e planos.
Geometria Analítica - Sistema de coordenadas no plano. Trigonometria - Arcos e ângulos.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
BIOLOGIA
Citologia - Teoria celular: composição química celular; membrana plasmática; modelo de
Singer e Nicholson, especializações da membrana, permeabilidade seletiva; endocitose e
exocitose. Citoplasma: metabolismo celular; organelas citoplasmáticas: características e
funções; obtenção e consumo de energia; autotrofismo; heterotrofismo. Núcleo: tipos de
células; caracteres morfológicos dos grandes grupos animais e vegetais; funções dos
componentes celulares; diferenças entre células animais e vegetais; células enquanto unidade
morfofisiológica do organismo; principais fenômenos biológicos intracelulares; divisão celular.
Reprodução e embriologia humanas - Reprodução celular: ciclo celular, mitose, meiose, célula
haploide e célula diploide; célula cancerosa. Reprodução humana: o aparelho reprodutor do
homem e da mulher; regulação hormonal; ciclo menstrual; fecundação; métodos contraceptivos
naturais e artificiais. Ética sexual e responsabilidade social; DST. Embriologia humana:
momentos iniciais, formação do embrião, diferenciação celular, organogênese, o feto; parto
normal, cesariana e aborto.
Drogas - Conceito de droga. Conceitos de dependências física e psíquica e de tolerância.
Relações entre Álcool, maconha, tabaco, morfina, anfetamina, barbitúrico, LSD, anabolizante,
solventes, cocaína e seus derivados. Responsabilidade social; papel de cada indivíduo no
bemestar social e os possíveis reflexos do uso e abuso de drogas na formação da cidadania.
Genética e Embriologia - DNA, Cromossomos e Genes; hereditariedade; leis de Mendel;
homozigose e heterozigose; linkage e crossing over.
Ecologia - Conceitos; indivíduo; população; comunidade e ecossistema; relações ecológicas;
ação dos agentes físicos, químicos e biológicos.
Programa de Saúde - Saúde Pública; binômio saúde/doenças; indicadores de saúde em uma
comunidade; nutrição x desnutrição (indivíduo suscetível); gêneses das doenças (teorias);
doenças infecto contagiosas; doenças crônico-degenerativas.
Seres vivos - Conceitos básicos de evolução. Sistemas de classificação. Procariotos e eucariotos.
Vírus e principais viroses humanas.
Histologia e fisiologia humanas - Homeostase. Conceitos de tecido, órgão e sistema; funções,
principais órgãos e profilaxia das doenças que afetam os sistemas: de revestimento, de
sustentação e de locomoção, respiratório, circulatório, digestivo, urinário, nervoso, hormonal e
imunológico.
Botânica (organização e fisiologia dos grupos vegetais) - Grupos vegetais; histologia,
Meristemas e Tecidos de revestimento: parenquimatoso, sustentação e de condução;
organografia, anatomia e fisiologia: raiz, caule, folha, fruto e semente; nutrição vegetal:
absorção, condução, fotossíntese, transpiração.
Evolução - Ideias evolucionistas: Lamarck, Darwin e Neodarwinismo; especiação; evidência da
evolução; genética das populações; teorias básicas da evolução do homem; Origem da vida:
Abiogênese e biogênese; evolução orgânica; vida heterotrófica e autotrófica.

CIÊNCIAS SOCIAIS
HISTÓRIA
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma - sociedade, cultura e legado; surgimento e expansão do
cristianismo. O Mundo Medieval - O Feudalismo Europeu; as civilizações Bizantina e
Mulçumana. Transição do Feudalismo ao Capitalismo - A Expansão Comercial e Marítima: os
descobrimentos; o estado moderno e o absolutismo; o mercantilismo; o renascimento; as
reformas religiosas.
Brasil Republicano - A República Oligárquica; coronelismo; os movimentos sociais: cangaço,
messianismo e revoltas urbanas; economia e finanças: a conjuntura internacional e a defesa do
café; os anos 20: tenentismo e movimento modernista; a revolução de 30; a era Vargas:
industrialização, urbanismo e política social; o populismo e o desenvolvimento; o golpe de 64
e os governos militares; cultura e participação social; a república atual: democratização e
cidadania; cultura, indústria cultural e sociedade de consumo.
Capitalismo, Socialismo e o Mundo Atual - A primeira guerra mundial e a hegemonia
norteamericana; revolução russa e a expansão socialista; a crise de 29 e a consolidação do
nazifascismo; Segunda guerra mundial e o declínio do fascismo; as atividades internacionais e
a guerra fria; reflexos na América Latina e no Brasil; a descolonização na Ásia e África; apogeu
e crise dos EUA e repercussão do capitalismo europeu; as democracias populares na Europa;
socialismo: crises e perspectivas; a igreja no mundo atual; a cultura contemporânea e os meios
de comunicação de massa; perspectivas e problemas do mundo atual.
GEOGRAFIA
A configuração político ideológico mundial - os sistemas socioeconômicos: características,
evolução e perspectivas; a nova ordem mundial: globalização e fragmentação do espaço. As
desigualdades econômicas e sociais mundiais - subdesenvolvimento: noção e controvérsia; o
mundo desenvolvido; o mundo não desenvolvido.
Crescimento Populacional e Urbano - a Estrutura demográfica mundial; explosão demográfica
e sua contextualização; a intensificação e expansão do processo de urbanização no mundo
contemporâneo; a tendência à metropolização: o crescimento acelerado das grandes cidades;
problemas de explosão urbana nos grandes centros metropolitanos; as migrações no Brasil e no
mundo.
A Indústria - Evolução Histórica; a industrialização clássica, planificada e tardia; a atividade
industrial no contexto da globalização. Brasil, país industrializado do terceiro mundo - O Brasil
e as Relações Internacionais; um país urbano e industrial; a distribuição espacial da indústria; o
mercado de consumo interno; a circulação das riquezas; a organização do espaço geográfico
brasileiro.
A Agricultura - Uso da terra e estrutura fundiária; o impacto das inovações tecnológicas nas
atividades agropecuárias; o meio ambiente e a agricultura; o processo de modernização agrícola
e a proletarização do trabalho rural no Brasil.
Meio Ambiente e Paisagem Natural - A relação homem-natureza; a interação dos elementos da
paisagem natural em seu conjunto; os processos interativos homem - meio ambiente;
subdesenvolvimento e degradação ambiental.

LÍNGUA ESTRANGEIRA
LÍNGUA INGLESA
Text - Candidates should be able to read and interpret texts dealing with current worldwide
issues. Other forms of assessmente may also be included in order to test the candidate’s
capability of interpreting.
Grammar questions will be related to a better understanding of the text.
Grammar - Lexical verbs: tense and voice. Auxiliary verbs: primary and modal. Nouns: number,
gender, case.
Adjectives: attributive, predicative, comparison. Adverbs: classification, position, comparison.
Articles. Demonstratives. Pronouns. Prepositions. Conjuctions. Interjections.
LÍNGUA ESPANHOLA
Funciones - conocimento de las funciones de la lengua en situaciones comunicativas.
Comprensión del funcionamiento sintáctico de la lengua y capacidad de substitución de
estructuras semánticas. Interpretación de textos argumentativos, informativos, narrativos,
publicitarios, etc.
Áreas temática y léxicas - A partir de la lengua como vehículo de comunicatión y aproximación
entre los pueblos, se exigirá una visión panorámica de los países de habla española, sus rasgos
comunes con la cultura brasileña y conhecimiento de los campos léxicos relacionados com las
funciones mencionadas: los nombres, el parentesco, la vivienda, la cuidad, el tiempo, las
comidas, el vestuario, los colores, etc. Conocimiento de lenguajes específicos: técnico,
científico, jurídico, etc. de poca complejidad, así como de cartas personales y formales.
Conocimiento amplio de la cultura y civilización hispánica, de algunas de sus experiencias
literarias y artísticas. Conocimiento de frases hechas, refrases y giros característicos del español.
Comprensión e interpretación de mensajes de contenido subjetivo de la vida real. Comprensión
de infomaciones de películas y materiales auténticos: catálogos, libros de instrucciones, guías
turísticas, gastronomía etc.
Recursos gramaticales - conocimiento de los rasgos fonológicos distintivos del español y sus
dos normas (la americana y la española): semejanzas y diferencias con los del portugués.
Dominio de la ortografía española. Acentuación general, diptongos y hiatos. Conocimiento de
las partes de la oración y de su casuística, especialmente del adjetivo y sus grados y del
pronombre personal átono; oraciones simples y compuestas: subordinadas relativas,
substantivas, temporales, causales y finales, incluídas las conscrucciones com verbos no
personales. Dominio de los paradigmas verbales en indicativo y subjuntivo, regulares e
irregulares de uso frecuente, tanto en voz activa como passiva.

ATUALIDADES
Questões específicas de temas relevantes para atualidade, requerendo do candidato
conhecimentos, informações e cultura geral dos acontecimentos contemporâneos, para
demonstrar interação com os fatos da atualidade.

