
MENSAGEM DO REITOR

CARO(A) CANDIDATO(A),

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte se prepara para realizar mais um

processo seletivo. Trata-se de um evento de grande complexidade, que envolve um número

significativo de professores e funcionários, e que exige, de nossa parte, uma atenção toda

especial no decorrer de sua organização, da elaboração à correção das provas, passando

pela montagem de uma ampla estrutura de apoio relacionada à inscrição de candidatos e à

aplicação do exame propriamente dito. Muito embora sejamos detentores de uma larga

experiência em concursos dessa natureza, realizados sistematicamente há mais de quarenta

anos, nós, que fazemos a UFRN, procuramos aprimorar cada vez mais o nosso processo

seletivo, submetendo-o a um procedimento permanente de avaliação e de autocrítica. Tudo

isso para fazer desse processo o modo mais democrático e portanto mais justo de acesso à

UFRN.

Para o processo seletivo 2004, estamos disponibilizando um total de 3.713 vagas. Se se

compara este número com o número de vagas do ano anterior, percebe-se que praticamente

não houve aumento da oferta. Isso ocorreu porque a UFRN, que nos últimos oito anos duplicou

o efetivo do seu corpo discente, atingiu, com a infra-estrutura atual, sua capacidade máxima de

absorção de alunos, pensando sempre, em primeiro lugar, na qualidade do ensino. A

administração atual da UFRN, que assumiu os rumos da instituição desde maio de 2003, está

trabalhando intensamente para que esta situação possa ser revertida o mais rapidamente

possível, e para que possamos, em breve espaço de tempo, ampliar ainda mais as oportunidades

de ingresso em nossos cursos.

Este manual foi feito pensando especialmente em você. Leia-o atentamente e siga as

orientações nele contidas. Escolha o curso que melhor se adapte às suas aptidões pessoais.

Encare as provas com seriedade e confiança. Pessoalmente, espero que o processo seletivo 2004

atenda às suas expectativas e que você consiga realizar, através do seu próprio esforço, o tão

almejado sonho de tornar-se aluno da UFRN.

JOSÉ IVONILDO DO RÊGO

REITOR
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1 – INFORMAÇÕES ÚTEIS

Caro(a) candidato(a), antes de preencher o formulário de inscrição, leia com atenção todas
as informações contidas neste manual, principalmente aquelas que estão no Edital. Com certeza,
elas lhe serão muito úteis.

1.1 - INSCRIÇÕES

1.1.1 – INSCRIÇÕES DOS PAGANTES

Há duas maneiras de você se inscrever:

a) Inscrições por meio de formulário ótico adquirido nas agências dos correios do Estado
(RN) e preenchido manualmente.

Atenção: Caso a inscrição seja feita via formulário com preenchimento manual, não
esqueça que as informações serão lidas por máquina de leitura ótica, isto
significa que formulários rasurados ou fotocopiados não serão lidos.

Como preencher:

Utilize caneta esferógráfica comum, de tinta azul ou preta, e escreva em letra de forma na
parte superior de cada campo (com exceção dos campos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), a informação
solicitada. Coloque uma letra (ou número) em cada quadradinho e separe as palavras (ou
números), deixando um quadradinho em branco. Em seguida, preencha, na respectiva coluna,
a bolha correspondente a cada uma das letras (ou número).

Campo 1 – Nome completo; lembre-se de deixar uma bolha em branco de uma palavra
para outra.

Campo 2 – Data do seu nascimento; primeiro o dia, depois o mês e por último o ano em
que nasceu.

Campo 3 – Número do seu documento de identificação.

Campo 4 – Estado emissor do seu documento de identificação.

Campo 5 – O campo da primeira opção é obrigatório, preste atenção ao código do seu
curso para não errar neste item.

Campo 6 – Sexo.

Campo 7 – Indique qual a região que prefere fazer prova.

Campo 8 – Língua estrangeira de sua opção para fazer a prova.

Campo 9 – Preencha de acordo com sua situação, se é pagante ou se foi isento da taxa de
inscrição.

Campo 10 – Indique o semestre em que prefere começar a estudar caso seja selecionado
dentre as vagas do curso escolhido como primeira opção (se o curso tiver
entrada no 1º e 2º semestres).

Campo 11 – Se tiver algum tipo de deficiência preencha a(s) bolha(s) correspondentes.

Campo 12 – Informe qual o tipo de carteira na qual prefere fazer a prova.

Campo 13 – Marque as respostas do questionário socioeconômico.

Campo 14 – Não esqueça de assinar a declaração informando que está de acordo com as
normas do Processo Seletivo 2004.

Campos 15 a 22 – Endereço completo, (no verso do formulário).
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Correto Preenchimento das Bolhas

NÃO preencha assim , etc.

O formulário preenchido manualmente deverá ser entregue em qualquer das agências
dos correios do Rio Grande do Norte, no referido período de inscrição. Não esqueça de solicitar
o recibo.

Atenção: Se inutilizar o Formulário de Inscrição, você poderá adquirir um outro por
R$ 5,00 (cinco reais), exclusivamente na sede da COMPERVE, em Natal, ou
nos campi de Caicó e Currais Novos, desde que devolva o formulário
rasurado.

b) Inscrições via Internet.

Você deve acessar o site www.comperve.ufrn.br e seguir todas as instruções de acordo
com o Manual do Candidato, constante no site.

O preenchimento do formulário, tanto manualmente quanto via Internet, é de sua inteira
responsabilidade. Não há possibilidade de reclamações em razão de eventuais prejuízos com
preenchimento incorreto.

Veja no Edital o quadro de cursos e vagas para saber o código do seu curso.

1.1.2 – INSCRIÇÕES DOS ISENTOS DA TAXA DE PAGAMENTO

Será feita via Internet, site www.comperve.ufrn.br. Caso você não disponha de meios para
acessá-la, dirija-se à sede da COMPERVE, em Natal, ou aos campi de Caicó ou Currais Novos,
nos dias úteis do período de inscrição, no horário das 8 horas às 16 horas.

Atenção: A inscrição será consolidada mediante apresentação do boleto de pagamento
(com a marcação de “Dispensado do Pagamento”) na sede da COMPERVE,
em Natal, ou nos campi de Caicó ou Currais Novos.

1.2 – INFORMAÇÕES SOBRE A VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Para saber se sua inscrição foi validada, acesse o site www.comperve.ufrn.br, clique no
link “consulte a situação de sua inscrição” e digite seu número de inscrição. Caso não confirme
a validação até o dia 15 de setembro de 2003, apresente à COMPERVE, nos dias úteis do período
de 15 a 26 de setembro de 2003, pessoalmente, no horário das 8 horas às 11 horas e das 14 horas
às 17 horas, via fax ou por correio, cópia do seu boleto de pagamento para que seja providenciada
a referida validação.

1.3 – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

O candidato portador de deficiência física que necessitar de condições especiais para realizar
as provas, deverá entregar um requerimento na sede da COMPERVE, nos dias úteis do período
de 25 de agosto a 9 de setembro de 2003, no horário das 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17
horas, acompanhado de um atestado médico com a descrição de sua deficiência e especificando
o tratamento diferenciado adequado.
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1.4 – ENTREGA DE CARTÃO

Importante: O cartão de inscrição será entregue exclusivamente ao próprio candidato.

Documentos necessários:

• Documento original de identificação utilizado na inscrição (não ficará retido).

• Comprovante de conclusão ou de que está concluindo o ensino médio (não ficará
retido).

• Duas fotografias 3X4, iguais e datadas a partir de 2002.

Período e local da entrega:

Será entregue nos dias úteis do período de 20 de outubro a 6 de novembro de 2003, das 8
horas às 17 horas, ininterruptamente, em Natal, na sede da COMPERVE, no campus universitário,
e em Caicó e Currais Novos, na sede de cada um dos campi, conforme a cidade que você escolheu
para realizar as provas. Caso o cartão contenha algum erro nos dados pessoais, dirija-se a
um dos locais citados e solicite sua retificação até 17 horas do dia 10 de novembro de 2003.

O candidato que não buscou o cartão no prazo estabelecido, poderá recebê-lo,
exclusivamente, nos dias 11 e 12 de dezembro, das 8 horas às 17 horas, nos mesmos locais
especificados, porém não terá direito a nenhuma retificação caso o cartão contenha erro.

Atenção: Depois dos prazos estabelecidos você ainda pode buscar o Cartão de
Inscrição e/ou 2ª via do Cartão (leve duas fotografias 3x4, iguais e datadas
a partir de 2002), nos locais referidos, até 17 horas do dia 13 de dezembro
de 2003, mediante o pagamento da taxa de R$ 5,00.

1.5 – CANDIDATOS INSCRITOS EM MÚSICA (BACHARELADO)

Farão prova de execução vocal ou instrumental, conforme o instrumento escolhido pelo
candidato, nos dias 14 e 15 de novembro de 2003, na Escola de Música da UFRN. Ver horário no
Edital publicado pela Escola de Música.

1.6 – REALIZAÇÃO DAS PROVAS

O acesso ao local onde as provas serão realizadas ocorrerá das 7h15 às 7h50. Acerte seu
relógio pelo horário da TELEMAR local.

Atenção: Não será permitida a entrada de retardatários.

Você deverá apresentar o Cartão de Inscrição e o original do documento de identificação
utilizado na inscrição.

Não será permitido portar boné, telefone celular ou qualquer outro tipo de aparelho
eletrônico, calculadora, dicionário, apostila ou material didático do mesmo gênero, livros,
corretivo líquido, borracha e outros. A COMPERVE fornecerá esferográfica para você fazer os
rascunhos, preencher as Folhas de Respostas e responder as provas discursivas.

A cada dia serão aplicadas duas provas: uma composta de 30 questões de múltipla escolha,
comum para todas as áreas, e outra discursiva, específica para cada área, com cinco questões,
com exceção da Prova de Teoria Musical que terá duas questões.
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O tempo para realização das provas, identificação e preenchimento da Folha de Respostas
é de 4 horas e meia. O candidato portador de necessidades especiais que ternha solicitado
atendimento especial para realizar as provas, terá direito a uma hora de acréscimo.

1.7- CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS

No caderno de provas com questões de múltipla escolha só existe uma resposta correta
para cada questão. Na folha de respostas se você marcar duplamente, rasurar ou deixar em
branco alguma bolha, a respectiva questão não será contabilizada.

No caderno de provas discursivas somente se identifique na parte inferior destinada ao
nome e ao número de inscrição do candidato ou terá sua prova anulada.

Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado a
cada resposta. Resposta escrita no espaço destinado a rascunho não será avaliada.

Escreva de modo legível. Dúvidas geradas por grafia, sinal ou rasura implicarão em redução
de pontos durante a correção.

Sob nenhum pretexto haverá revisão ou vistas de provas.

1.8 – CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS

Você terá suas provas discursivas corrigidas se não obtiver zero (na nota bruta) em nenhuma
das provas com questões de múltipla escolha e inserir-se no grupo contendo um número de
candidatos correspondente a, no máximo (3 + 0,2 di) vezes o total de vagas oferecidas para o
curso i de sua 1ª (ou única) opção, considerando-se os primeiros classificados pela ordem
decrescente da média dos oito escores padronizados obtidos nas provas de múltipla escolha,
onde di significa a demanda no curso i.

1.9 –RESULTADOS INDIVIDUAIS

Você poderá fazer o cálculo do seu argumento final, através do cálculo do escore
padronizado (EP) em cada prova, sabendo sua posição com relação aos outros candidatos de
sua área. Veja como se calcula seus argumentos:

Fórmula para cálculo do EP de cada Prova:

EP = , onde

NA = nº de acertos ou nota do candidato na prova

M = média do nº de acertos

DP = desvio–padrão do nº de acertos (ou nota) na área

A média aritmética dos escores padronizados de cada prova fornece os argumentos
parciais, tanto da prova com questões de múltipla escolha (APME), quanto da prova com
questões discursivas (APD).

NA-M
DP

x 100 + 500
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A Fórmula para calcular o Argumento Final (AF) é:

AF = , onde

2 = peso da prova com questões de múltipla escolha

APME = argumento parcial da prova com questões de múltipla escolha

3 = peso da prova discursiva

APD = argumento parcial da prova discursiva

2 – CALENDÁRIO DAS PROVAS

3 – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

As suas informações não influirão no resultado de seu desempenho como candidato à
UFRN. Elas ajudarão nossos pesquisadores a traçar o perfil da clientela que pretende ingressar
nesta Instituição em 2004.

Os dados coletados terão tratamento estatístico, sendo de muita importância para a
pesquisa. É fundamental que suas respostas sejam verdadeiras. Responda a todos os itens no
campo apropriado do Formulário de Inscrição, colocando o número do código relativo a cada
um deles.

Hum. I

Hum. II

Hum. III

Tec. I

Tec. II

Biom.

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português
Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

História – Química

História

História – Química

História

História – Química

História

História – Química

História

História – Química

Química

História – Química

Química

Geografia – Física

Geografia

Geografia – Física

Geografia

Geografia – Física

Teoria Musical

Geografia – Física

Física

Geografia – Física

Física

Geografia – Física

Física

Biologia – Matemática

Matemática

Biologia – Matemática

Língua Estrangeira

Biologia – Matemática

Língua Estrangeira

Biologia – Matemática

Matemática

Biologia – Matemática

Matemática

Biologia – Matemática

Biologia

Área Tipo de Questão

Dezembro de 2003
14 (domingo) 15 (segunda-feira) 16 (terça-feira) 17 (quarta-feira)

Provas

2xAPME+3xAPD
5
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01. Sexo

1. masculino
2. feminino

02. Estado Civil

1. solteiro
2. casado
3. outro

03. Idade (em anos) em 31/dezembro/2003

04. Onde reside

01. Acre
02. Alagoas
03. Amapá
04. Amazonas
05. Bahia
06. Brasília
07. Ceará
08. Espírito Santo
09. Goiás
10. Maranhão
11. Mato Grosso
12. Mato Grosso do Sul
13. Minas Gerais
14. Pará
15. Paraíba
16. Paraná
17. Pernambuco
18. Piauí
19. Rio de Janeiro
20. Rio Grande do Norte
21. Rio Grande do Sul
22. Rondônia
23. Roraima
24. Santa Catarina
25. São Paulo
26. Sergipe
27. Tocantins
28. Noutro país

05. Situação de moradia

1. Mora em casa própria dos pais
2. Mora em casa alugada pelos pais
3. Mora em sua própria casa
4. Mora em casa alugada por você
5. Mora em república, casa de

estudantes ou pensionato
6. Mora em casa de parentes ou amigos
7. Mora em casa situada em área de

invasão

06. Número de pessoas da família que
moram com você

Atenção: Se você for casado, refira-se à sua
própria família

1. Um

2. Dois
3. Três
4. Quatro a seis
5. Sete ou mais
6. Não mora com familiares

07. Sua ocupação profissional

Veja neste manual o código da categoria que
mais se aproxima da sua ocupação.
Instrução válida também para o itens 25 e 27.

08. Participação na renda familiar

1. Não trabalha, recebe ajuda financeira
da família

2. Trabalha e recebe ajuda financeira da
família

3. Trabalha, não recebe ajuda financeira
da família

4. Trabalha e contribui parcialmente para
o sustento da família

5. Trabalha e é responsável pelo sustento
da família

09. Meio de transporte que mais utiliza

1. Coletivo
2.  Carro próprio ou da família
3. Outro

10. Tipo de escola onde cursou o
Ensino Fundamental (ou
equivalente)

1.  Todo em escola pública
2.  Todo em escola particular
3.  Parte em escola pública,  parte

em escola particular
4.  Outro t ipo de escola

11. Tipo de escola onde cursou o
Ensino Médio (ou equivalente)

1. Todo em escola pública
2. Todo em escola particular
3. Parte em escola pública, parte em

escola particular
4. Outro tipo de escola

12. Turno em que cursou ou está
cursando o Ensino Médio (ou
equivalente)

1.  Todo diurno
2.  Todo noturno
3.  Parte diurno,  parte noturno

13. Ano de conclusão do Ensino
Médio (ou equivalente)

1.  2003
2.  2002
3.  2001
4.  2000



Manual do Candidato 9

5.  1999 ou antes

14. Tipo de Curso do Ensino Médio

1. Regular
2. Magistério
3. Técnico-Profissionalizante
4. Supletivo
5. Outro

15. Estado em que concluiu ou está
concluindo o Ensino Médio (ou
equivalente)

Atenção: utilize a listagem do item 04

16. Escola onde concluiu ou está
concluindo o Ensino Médio (ou
equivalente)

Ver Lista de Escolas constante neste manual.

17. Freqüência a cursinho (de uma ou
mais matérias)

1. Não
2. Sim

18. Número de vezes que prestou
vestibular

1. Nenhuma vez
2. Uma vez
3. Duas vezes
4. Mais de duas vezes

19. Já ingressou em algum curso
universitário

1. Não.
2. Sim, estou cursando.
3. Sim, já o concluí
4. Sim, mas abandonei
5. Sim, mas não sei se vou continuar

20. Motivo de sua 1ª opção

1. Menor concorrência
2. Maior possibilidade de sucesso

financeiro
3. Maior oferta de mercado de trabalho
4. Maior prestígio social
5. Vocação
6. Necessidade de promoção no

trabalho
7. Impossibilidade de fazer outro curso
8. Possibilidade de fazer algo para

melhorar as condições de vida da
população

9. Outro

21. Principal influência de sua 1ª opção

1. Convicção própria
2. Membro da família
3. Professor

4. Teste vocacional
5. Amigo
6. Informação obtida pelos meios de

comunicação
7. Outro

22. Quanto à 1ª opção, você se considera

1. Absolutamente decidido
2. Muito decidido
3. Decidido
4. Indeciso
5. Muito indeciso

23. Você espera da formação superior

1. Aumento do conhecimento cultural
2. Melhoria da condição de vida.
3. Formação profissional adequada à

atuação profissional
4. Formação técnica para dedicar-se à

pesquisa
5. Outro

24. Grau de instrução do pai (instrução
válida também para o item 26)

1. Analfabeto

2. Ensino Fundamental incompleto

3. Ensino Fundamental completo

4. Ensino Médio incompleto

5. Ensino Médio completo

6. Ensino Superior incompleto

7. Ensino Superior completo

8. Pós-graduação

9. Desconhece (ou falecido)

25. Ocupação profissional do pai

26. Grau de instrução da mãe

27. Ocupação profissional da mãe

28. Renda mensal da família

1.  Até 1 salário mínimo

2.  Mais de 1 até 2 salários
mínimos

3.  Mais de 2 até 3 salários
mínimos

4.  Mais de 3 até 5 salários
mínimos

5.  Mais de 5 até 10 salários
mínimos

6.  Mais de 10 até 20 salários
mínimos

7.  Mais de 20 salários mínimos
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CÓDIGOS E RELAÇÕES DAS ESCOLAS

NATAL (ESCOLAS PÚBLICAS)

100 Amphilóquio Câmara
101 Ana Júlia de C.

Mousinho
102 Anísio Teixeira
103 Antônio Câmara
104 Antônio Fagundes
105 Antônio P. Medeiros
106 Atheneu
107 Auxiliar de Enfermagem
108 Belém Câmara
109 Berilo Wanderley
110 Café Filho
111 Caic Prof. Reginaldo

Teófilo
112 Calazans Pinheiro
113 Castro Alves
114 CEFET
115 Centro Supletivo Lia

Campos
116 Cônego Luiz Wanderley
117 Crisam Siminéa
118 Dinarte Mariz
119 Djalma Marinho

120 Domingos Sávio
121 Dulce Wanderley
122 Edgar Barbosa
123 Escola dos Guarapes
124 Felipe Guerra
125 Felizardo Moura
126 Ferreira Itajubá
127 Floriano Cavalcante
128 Francisco Ivo
129 Imperial Marinheiro
130 Isabel Gondim
131 Jean Mermoz
132 Jerônimo Gueiros
133 José Fernandes Machado
134 Josino Macedo
135 Judith B. de Melo
136 Lauro de Castro
137 Lourdes Guilherme
138 Luís Antônio
139 Luís Soares
140 Manoel da C. Souza
141 Maria Queiroz

142 Mascarenhas Homem
143 Myrian Coelli
144 Nestor Lima
145 Newton Braga
146 Padre Miguelinho
147 Padre Monte
148 Paulo Freire
149 Paulo P. de Viveiros
150 Peregrino Júnior
151 Raimundo Soares
152 Régulo Tinoco
153 Sebastião Fernandes
154 Soldado Luiz Gonzaga
155 Ulisses de Góis
156 União do Povo da C.

Nova
157 Varela Barca
158 Walfredo Gurgel
159 Walter Duarte Pereira
160 Winston Churchill
161 Zila Mamede
162 Outra Pública em Natal

NATAL (ESCOLAS PARTICULARES)

200 Alberto Maranhão
201 CADE
202 CAP I – Prudente
203 CAP II – Salgado Filho
204 CAP V - Ponta Negra
205 CAP VII
206 CDF – Centro
207 CDF – Prudente
208 CDF – Roberto Freire
209 CEI
210 Centro Educ. L. Nova
211 Centro Educacional

Maristella
212 COC – Natal
213 COEDUC
214 Colégio Batista Bereiano
215 Colégio e Curso Gabarito
216 Colégio Alternativo
217 Colégio Criativo
218 Colégio Encanto
219 Colégio Especial de

Natal
220 Colégio Evolutivo
221 Colégio Imaculada

Conceição
222 Colégio N. Sra. de Fátima

223 Colégio Satélite
224 Contemporâneo
225 Cooperativista

Independente
226 CPU
227 Dinâmico
228 Dimensão Colégio e

Curso
229 Educandário Santos Reis
230 Escola Doméstica
231 Escola Piaget
232 Executivo (FACEX)
233 Executivo (P.Negra)
234 Êxito Colégio e Curso
235 Expansivo
236 Ferro Cardoso- Centro
237 Fundação BRADESCO
238 GEO Stúdio
239 Henrique Castriciano
240 Hipócrates – Centro
241 Hipócrates – Ponta

Negra
242 Hipócrates – Zona Norte
243 Hipócrates – Zona Sul
244 Hispano Brasileiro
245 Impacto

246 Instituto Educ. Ativo
247 Instituto Brasil
248 Integração
249 Intelecto
250 Instituto Reis Magos
251 João Ferreira Campos
252 Líder Colégio e Curso
253 Maria Auxiliadora
254 Marista
255 Master
256 Mundial Colégio e Curso
257 Neves
258 Núcleo Integrado de

Educação
259 Objetivo
260 Paula Fransinetti
261 Sagrada Família
262 Salesiano
263 Santo Agostinho
264 SENAC
265 SENAI
266 SESI
267 Supletivo – Marista
268 Teorema
269 Outra particular em

Natal
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ESCOLAS DO INTERIOR

ACARI
300 Esc. Est. Profa. Iracema

Brandão de Araújo

AÇU
301 Complexo Educacional

Santo André
302 Degrau Colégio e Curso
303 Educandário N.Sra. das

Vitórias
304 Esc. Est. Juscelino

Kubitschec
305 Instituto Pe. Ibiapina

AFONSO BEZERRA
306 Esc. Est. Profa. Gildecina

Bezerra

ÁGUA NOVA
307 Esc. Est. Prof. Pedro

Raimundo do Nascimento

ALEXANDRIA
308 Esc. Est. 7 de Novembro

ALMINO AFONSO
309 Esc. Est. Estudante Ronaldo

Neo Jr.

ALTO DO RODRIGUES
310 Esc. Mun. Francisco de O.

Melo
311 Esc. Mun. Mons. Walfredo

Gurgel

ANGICOS
312 Esc. Est. Prof. Francisco

Veras

ANTONIO MARTINS
313 Esc. Est. Gov. Walfredo

Gurgel

APODÍ
314 Col. Nossa Senhora da

Conceição
315 Esc. Est. Prof Antonio

Dantas
316 Esc. Est. Profª Mª Zenilda

G. Torres

AREIA BRANCA
317 Centro Educ. Des. Silvério

Soares
318 Esc. Est. Cônego Ismar F.

Queiroz
319 Esc. Téc. Comercial Profa.

Geralda Cruz
320 Instituto Dantas Monteiro

ARÊS
321 Esc. Mun. João Guio

AUGUSTO SEVERO
322 Esc. Est. Prof. Adrião Melo

BAÍA FORMOSA
323 Esc. Est. Prof. Paulo Freire

BARAUNA
324 Esc. Est. João de Abreu

BARCELONA
325 Esc. Est. Prof. Tertuliano P.

Filho

BENTO FERNANDES
326 Esc. Est. Sen. João Câmara

BODÓ
327 Esc. Est. Sérvulo Pereira de

Araújo

BOM JESUS
328 Esc. Est. João Alves de Melo

BREJINHO
329 Esc. Est. José Lúcio Ribeiro

CAICÓ
330 Centro Educ. José Augusto
331 Centro Educ. Integrado do

Seridó
332 Col. Diocesano Seridoense
333 Educandário Santa

Terezinha
334 Esc. Est. Prof. Antonio

Aladim de Araújo
335 Esc. Estadual Profa.

Calpúrnia C. Amorim

CAMPO REDONDO
336 Esc. Est. Maria A. de Souza

CANGUARETAMA
337 Colégio São José
338 Esc. Est. Juarez Rabelo

CARAÚBAS
339 Esc. Est. Sebastião Gurgel

CARNAÚBA DOS DANTAS
340 Esc. Est. João Henrique

Dantas

CARNAUBAIS
341 Esc. Est. Alcides Wanderley

CEARÁ-MIRIM
342 Esc. Est. Interventor Ubaldo

B. Melo
343 Esc. Est. Prof. Edgar Barbosa
344 Esc. Est. Prof. Otto de Brito

Guerra
345 Colégio Santa Águeda

CERRO CORÁ
346 Esc. Est. Querubim Silveira

CORONEL EZEQUIEL
347 Esc. Est. José Joaquim

CEL JOÃO PESSOA
348 Esc. Est. Prof. José Próspero

CRUZETA
349 Esc. Est. Joaquim J. de

Medeiros

CURRAIS NOVOS
350 Colégio Camilo Toscano
351 Col. Comercial de Currais

Novos
352 Educandário Jesus Menino
353 Esc.Est. Capitão-Mor

Galvão
354 Esc. Est. Tristão de Barros
355 Instituto Vivaldo Pereira
356 Universidade da Criança e

do Adolescente

DOUTOR SEVERIANO
357 Esc. Est. Cristóvão C.

Queiroz

ENCANTO
358 Esc. Est. Cid Rosado

EQUADOR
359 Esc. Est. Profa. Isabel

Ferreira

ESPÍRITO SANTO
360 Esc. Est. Joaquim da Luz

EXTREMOZ
361 Esc. Est. Alm. Tamandaré
362 Esc. Est. Lígia Navarro
363 Escola das Dunas

FELIPE GUERRA
364 Esc. Est. Antonio Francisco

FERNANDO PEDROZA
365 Esc. Est. Ver. João Salviano

Sobrinho

FLORÂNIA
366 Esc. Est. Teônia Amaral

FRANCISCO DANTAS
367 Esc. Est. 26 de Março

FRUTUOSO GOMES
368 Esc. Est. Ivonete Carlos
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GALINHOS
369 Esc. Mun. Prof. Freitas

GOIANINHA
370 Col. N. Sra. dos Przeres
371 Esc. Est. João Tibúrcio

DIX-SEPT ROSADO
372 Esc. Est. Manuel Joaquim

GROSSOS
373 Esc. Est. Cel Sólon

GUAMARÉ
374 Esc. Mun. Benvinda N.

Teixeira

IELMO MARINHO
375 Esc. Est. Ielmo Marinho

IPANGUAÇU
376 Esc. Est. Manoel de Melo

Montenegro

IPUEIRA
377 Esc. Est. João Alencar de

Medeiros

ITAJÁ
378 Esc. Est. João Manoel

Pessoa

ITAÚ
379 Esc. Est. Francisco de A.

Pinheiro

JAÇANÃ
380 Esc. Est. Profa. Terezinha C.

de Sousa

JANDAÍRA
381 Esc. Est. Profa. Maria da

Conceição Messias

JANDUÍS
382 Esc. Est. Prof. Daniel

Gurgel

JANUÁRIO CICCO
383 Esc. Est. Maria do Rosário

Bezerra

JAPÍ
384 Esc. Est. Severina P. de

Medeiros

JARDIM DE ANGICOS
385 Esc. Est. Cel. Miguel

Teixeira

JARDIM DE PIRANHAS
386 Esc. Est. Amaro Cavalcanti

JARDIM DO SERIDÓ
387 Centro Educ. Felinto Elísio

JOÃO CÂMARA
388 Col. Cenecista João XXIII

389 Esc. Est. Francisco de Assis
Bittencourt

JOÃO DIAS
390 Esc. Est. José Osias

JOSÉ DA PENHA
391 Esc. Est. Vicente de Fonte

JUCURUTÚ
392 Esc. Est. Newman Queiroz

LAGOA D’ANTA
393 Esc. Est. Antônia Guedes

Martins

LAGOA DE PEDRAS
394 Esc. Est. João Tomáz Neto

LAGOA DE VELHOS
395 Esc. Est. Pref. João

Evangelista

LAGOA NOVA
396 Esc. Est. Manoel Luís de

Maria

LAGOA SALGADA
397 Esc. Est. Edmundo Neves

do Nascimento

LAGES
398 Esc. Est. Pedro II

LAGES PINTADAS
399 Esc. Est. Virgílio Furtado

LUCRÉCIA
400 Esc. Est. Josefina Xavier

LUÍS GOMES
401 Esc. Est. Mariana

Cavalcanti

MACAÍBA
402 Centro de Ed. R. Alfredo

Mesquita Filho
403 Centro Educ. Imaculada

Conceição
404 Colégio Agrícola de Jundiaí
405 Esc. Est. Alfredo Mesquita

Filho
406 Esc. Est. Dr. Severiano

MACAU
407 Centro de Ed. Integrada

Mons. Honório
408 Esc. Est. Profa. Clara Tetéo

MAJOR SALES
409 Esc. Est. 26 de Junho

MARCELINO VIEIRA
410 Esc. Est. Des. Licurgo

Nunes

MARTINS
411 Colégio Efetivo
412 Esc. Est. Dr. Joaquim Inácio

MAXARANGUAPE
413 Esc. Est. Stoessel de Brito

MESSIAS TARGINO
414 Esc. Est. Apolinária Jales

MONTANHAS
415 Esc. Est. Profa. Ocila

Bezerril

MONTE ALEGRE
416 Esc. Est. Prof. Gaspar

MONTE DAS GAMELEIRAS
417 Esc. Est. Felismino J. da Costa

MOSSORÓ
418 Darwin Colégio e Curso
419 CAP – Central de Aulas

Particulares
420 Centro de Ed. Integrada

Prof. Eliseu Viana
421 Centro Fed. de Educação

Tecnológica do RN
422 Col. Diocesano Sta. Luzia
423 Colégio Dom Bosco
424 Colégio GEO Mossoró Sede

Única
425 Colégio Menino Deus

LTDA
426 Esc. Est. 30 de Setembro
427 Esc. Est. Aída R. C. Pereira
428 Esc. Est. Educ. Pte.

Kennedy
429 Esc. Est. Francisco A.

Medeiros
430 Esc. Est. Gov. Dix-Sept

Rosado
431 Esc. Est. J. M. Vasconcelos
432 Esc. Est. Jerônimo Rosado
433 Esc. Est. Manoel João
434 Esc. Est. Moreira Dias
435 Esc. Est. M. Francisco de S.

Cavalcante
436 Esc. Est. Prof. Abel F.

Coelho
437 Esc. Est. Prof. Hermógenes

N. Costa
438 Esc. Est. Prof. José F. Nobre
439 Esc. Est. Prof. José

Nogueira
440 Esc. Est. Profa. Maria Stella

P. Costa
441 Esc. Mater Christi
442 Millennium Colégio e

Curso
443 União Colégio e Curso
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444 Inst. Pequeno Príncipe

NISIA FLORESTA
445 Esc. Mun. Yaya Paiva

NOVA CRUZ
446 Col. Rogério de Souza

Alves
447 Esc. Est. Rosa Pignataro

OLHO-D’AGUA DO BORGES
448 Esc. Est. 20 de Setembro

OURO BRANCO
449 Esc. Mun. José N. de

Figueiredo

PARANÁ
450 Esc. Est. 26 de Março

PARAU
451 Esc. Est. Silvestre V.

Barbosa

PARAZINHO
452 Esc. Est. Sen. Jessé P. Freire

PARELHAS
453 Esc. Cooperativa de

Parelhas
454 Esc. Est. Mons. Amâncio

Ramalho

PARNAMIRIM
455 Centro Ed. Libânia

Medeiros
456 Col. e Curso Seta
457 Esc. Est. Dr. Antônio de

Souza
458 Esc. Est. Presidente

Roosevelt
459 Esc. Est. Prof. Eliah M. do

Rego
460 Esc. Est. Dom Nivaldo

Monte
461 Esc. Est. Prof. Antonio

Basílio Filho
462 Esc. Est. Prof. Apolinário

Barbosa
463 Esc. Est. Roberto Rodrigues

Krause
464 Esc. Est. Santos Dumont
465 CAP – Colégio e Curso
466 Hipócrates – Cidade Verde

PASSA E FICA
467 Esc. Est. Dep. Djalma

Marinho

PATU
468 Esc. Est. Dr. Edino Jales

PAU DOS FERROS
469 Col. e Curso Evolução

470 Educandário Imaculada
Conceição

471 Esc. Est. Dr. José Fernandes
de Melo

472 Esc. Est. Profª Maria Edilma
de Freitas

PEDRA GRANDE
473 Esc. Est. Marcílio Teixeira

PEDRA PRETA
474 Esc. Profª Gercina Bezerra
475 Esc. Mun. João Bandeira

Sobrinho

PEDRO AVELINO
476 Esc. Est. Profa. Josefa

Sampaio Marinho

PEDRO VELHO
477 Esc. Profa. Maria Ocila

Bezerril

PENDÊNCIAS
478 Esc. Est. Mons. Honório

PILÕES
479 Esc. Est. Des. Sinval M.

Dias

POÇO BRANCO
480 Esc. Est. Estudante José

Francisco Filho

PORTALEGRE
481 Esc. Est. Margarida de

Freitas

PORTO DO MANGUE
482-Esc. Est. Profa. Josélia de S.

Silva

PTE JUSCELINO
483 Esc. Est. Profa. Herondina

Caldas

PUREZA
484 Esc. Est. Henrique Eufrásio

de Santana

RAFAEL FERNANDES
485 Esc. Est. José Ferreira da

Costa

RAFAEL GODEIRO
486 Esc. Est. Rafael Godeiro

RIACHO DA CRUZ
487 Esc. Est. João Soares da

Silva

RIACHO DE SANTANA
488 Esc. Est. Profa. Maria

Angelina Gomes

RIACHUELO
489 Esc. Est. Manoel Severiano

RIO DO FOGO
490 Esc. Mun. Ana de Paiva

Fagundes

RODOLFO FERNANDES
491 Esc. Est. 12 de Outubro

RUY BARBOSA
492 Esc. Est. Rui Barbosa

SANTA CRUZ
493 Esc. Est. José B. Cavalcanti
494 Esc. Est. Prof. Francisco de

Assis. D. Ribeiro
495 Inst. Educ. de Sta. Cruz

SANTA MARIA
496 Esc. Mun. de João M. de

Araújo

SANTANA DO MATOS
497 Esc. Est. Aristófanes

Fernandes

SANTANA DO SERIDÓ
498 Esc. Est. João Vilar da

Cunha

SANTO ANTÔNIO
499 Esc. Est. Filomena de

Azevedo
500 Colégio Santa Clara

SÃO BENTO DO NORTE
501 Esc. Est. Sen. Dinarte Mariz

SÃO BENTO DO TRAIRÍ
502 Esc. Est. Profa. Maria L. da

Silva

SÃO FERNANDO
503 Esc. Mun. Pe. Francisco

R.Fernandes

SÃO FRANCISCO DO OESTE
504 Esc. Est. Prof. Manoel

Herculano

S. GONÇALO DO
AMARANTE

505 Esc. Est. José Moacir de
Oliveira

506 Esc. Mun. Dom Joaquim de
Almeida

507 Esc. Mun. Dr. Roberto B.
Freire

508 Esc. Mun. José Francisco da
Costa

509 Esc. Mun. Vicente F. Monte

SÃO JOÃO DO SABUGI
510 Esc. Est. Sen. José Bernardo

SÃO JOSÉ DE MIPIBU
511 Esc. Est. Prof. Francisco

Barbosa
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512 Esc. Est. Hilton Gurgel de
Castro

513 Instituto Pio XII

SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE
514 Esc. Cen. Antônio O.

Vilarinho
515 Esc. Est. Diógenes da

Cunha Lima

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
516 Esc. Est. Raimundo S. Costa

SÃO MIGUEL
517 Esc. Est. Gilney de Souza

SÃO MIGUEL DE TOUROS
518 Esc. Est. Olímpia Teixeira

SÃO PAULO DO POTENGÍ
519 Colégio São José
520 Esc. Est. Maurício Freire

SÃO PEDRO
521 Esc. Est. Prof. Pedro

Alexandrino

SÃO RAFAEL
522 Esc. Est. Profª Claudeci P.

Torres

SÃO TOMË
523 Esc. Est. Amaro Cavalcante

SÃO VICENTE
524 Esc. Est.Aristófanes

Fernandes

SEN. ELÓI DE SOUZA
525 Esc. Est. Des. Vicente de

Lemos

SEN. GEORGINO AVELINO
526 Esc. Est. José Alves Aciole

SERRA DE SÃO BENTO
527 Esc. Est. Prof. J. Torres

SERRA DO MEL
528 Esc. Est. Pe. José de

Anchieta

SERRA NEGRA DO NORTE
529 Esc. Est. Prof. Leomar

Batista de Araújo
530 Esc. Prof. José Arcanjo

SERRINHA DOS PINTOS
531 Esc. Est. Francisco de Assis

da Silva

SEVERIANO MELO
532 Esc. Est. Severiano Melo

SÍTIO NOVO
533 Esc Est. José N. de Carvalho

TABOLEIRO GRANDE
534 Esc Est. José Cláudio Alves

TAIPU
535 Esc. Est. Adão Marcelo da

Rocha

TANGARÁ
536 Esc. Est. Prefeito João A. de

Melo

TENENTE ANANIAS
537 Esc. Est. Demócrito de

Sousa

TEN. LAURENTINO CRUZ
538 Esc. Est. Pe. Sinval L. de

Medeiros

TIBAU DO SUL
539 Esc. Est. José Mamede

TIMBAÚBA DOS BATISTAS
540 Esc. Est. Basílio Batista de

Araújo

TOUROS
541 Esc. Est. Tabelião Júlio

Maria

UMARIZAL
542 Esc. Est. 11 de Agosto
543 Esc. Est. José Calazans

Freire

UPANEMA
544 Esc. Est. José Calazans

Freire

VÁRZEA
545 Esc. Est. D. Joaquim de

Almeida

VERA CRUZ
546 Esc. Est. Mons. Paiva

VIÇOSA
547 Esc. Est. Pedro Martins

Fernandes

548 Outra Escola no interior do
RN

549 Escola pública fora do RN

550 Escola particular fora do RN

AGRUPAMENTOS DE OCUPAÇÕES

Atenção: Se seu pai (ou mãe ) ou responsável for aposentado(a) / falecido (a), indicar a ocupação que
ele(a) exerceu na maior o parte da vida.

1. ALTO CARGO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO, PROPRIETÁRIO DE GRANDE EMPRESA E
ASSEMELHADOS

Banqueiro, Senador, Deputado, Diplomata, Alto posto militar (Almirante, General, Brigadeiro), Alto
posto administrativo no serviço público, Alto cargo de chefia ou gerência em grandes organizações, Grande
empresário (mais de 100 empregados) Comerciante, Industrial, Prestador de serviços, Fazendeiro, Outra
ocupação com características semelhantes.

2. PROFISSIONAL LIBERAL, DIRETOR OU GERENTE, PROPRIETÁRIO DE EMPRESA DE PORTE
MÉDIO E ASSEMELHADOS

Profissional liberal de nível superior (Médico, Engenheiro, Arquiteto, Advogado, Dentista, etc.), Cargo
técnico-científico (Pesquisador, Químico industrial, Professor de ensino superior, Jornalista, etc.), Tabelião,
Prefeito, Vereador, Oficial de Força Armada (exceto Almirante, General, Brigadeiro), Dono de empresa de
porte médio (10 a 100 empregados), Comerciante, Industrial, Prestador de serviços, Fazendeiro, Chefe ou
gerente de grande ou média empresa, Outra ocupação com características semelhantes.
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3. SUPERVISOR OU INSPETOR DE OCUPAÇÕES NÃO-MANUAIS, PROPRIETÁRIO DE PEQUENA
EMPRESA E ASSEMELHADOS

Bancário, Oficial de justiça, Professor primário ou secundário, Despachante, Pastor evangélico,
Representante comercial, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório ou outra ocupação que exija 2º
grau completo (incluindo funcionário público com esse nível de instrução e que exerça atividades
semelhantes), Posto militar de Sargento, Subtenente e equivalentes, Pequeno empresário (01 a 10
empregados), Comerciante, Industrial, Prestador de serviços, Fazendeiro, Outra ocupação com
características semelhantes.

4. OCUPAÇÕES NÃO-MANUAIS DE ROTINA, SUPERVISOR DE TRABALHO MANUAL,
OCUPAÇÕES MANUAIS ESPECIALIZADAS E ASSEMELHADOS

Telefonista, Mecanógrafo, Contínuo, Recepcionista, Motorista, Chefe de turma, Mestre de produção
fabril, Operário qualificado - com um mínimo de aprendizado profissional (Mecânico, Gráfico, Metalúrgico,
Ferramenteiro, etc.), Cozinheiro ou Garçom de restaurante, Costureiro, Porteiro, Serralheiro, Marceneiro,
Funcionário público no exercício de atividades semelhantes, Posto militar de Soldado, Cabo eequivalentes,
Comerciário, Industriário, Dono de quitanda ou pequeno proprietário (sem empregados), Outra ocupação
com características semelhantes.

5. OCUPAÇÕES MANUAIS NÃO-ESPECIALIZADAS E ASSEMELHADAS

Operário (não-qualificado), Servente, Carregador, Empregada doméstica, Cozinheira, Passadeira,
Lavadeira, Arrumadeira, Gari, Biscateiro, Faxineiro, Lavador, Garrafeiro, Pedreiro, Garçom de botequim,
Cobrador de ônibus, Guarda-noturno, Lavrador ou agricultor (assalariado), Meeiro, Balconista de quitanda
ou assemelhados, Vendedor ambulante, Outra ocupação com características semelhantes.

6. OCUPAÇÕES DO LAR, ESTUDANTE E ASSEMELHADAS

Dona-de-casa, Pessoa do sexo masculino que depende financeiramente da esposa ou companheira,
Estudante.

7. SEM OCUPAÇÃO

4 – EDITAL

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através da Comissão Permanente
do Vestibular (COMPERVE), considerando os termos do Provimento nº 010/2003 R, do Gabinete
do Reitor, de 01/7/2003, e da Resolução Nº 015/2003, do Conselho de Administração (CONSAD),
de 24/7/2003, torna público que:

I - DO PROCESSO SELETIVO

1. O Processo Seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação da UFRN no ano 2004 será realizado,
simultaneamente, nos municípios de Caicó, Currais Novos e Natal, abrangerá os conhecimentos comuns
às diversas formas de escolarização do ensino médio e obedecerá às diretrizes deste Edital.

1.1 Serão oferecidas 3713 vagas nos cursos de graduação da UFRN, distribuídas nas diferentes
áreas e campi, conforme o Quadro de Cursos e Vagas, constantes neste Edital.

2. O Processo Seletivo estará aberto aos portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou
de curso equivalente) ou aos que estiverem cursando, no ano letivo de 2003, a última série do ensino médio
(ou de curso equivalente).

II - DA INSCRIÇÃO

3. A inscrição poderá ser feita por uma das duas maneiras:

a) pela Internet, no endereço www.comperve.ufrn.br

b) por meio de formulário específico para este fim.
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4. O candidato poderá optar por dois cursos (1ª e 2ª opções) de uma mesma área, no campus central
ou no CERES (Centro de Ensino Superior do Seridó), somente se a área oferecer essa possibilidade.

4.1 O candidato que fizer opção por curso que funciona em turnos distintos e for habilitado
poderá concorrer, automaticamente, à possível vaga remanescente nesse curso, no turno em
que ele não efetuou sua inscrição.

4.2 O candidato que fizer opção por curso com duas entradas (1º e 2º semestre), deverá marcar no
formulário de inscrição a opção pelo semestre de ingresso de sua preferência, que será atendido
em função da ordem de classificação.

4.3 O candidato que optar por curso em um campus do CERES poderá inscrever-se, em 2ª opção, em
qualquer curso da mesma área, no outro campus do CERES.

4.4 O candidato cuja 1ª opção for para o Curso de Letras com habilitação em Língua Estrangeira
fará, obrigatoriamente, provas da língua estrangeira correspondente.

5. O candidato portador de deficiência física que necessitar de condições especiais para realizar as
provas deverá entregar um requerimento na Comissão Permanente do Vestibular – COMPERVE , no período
de 25 de agosto a 9 de setembro (exceto feriado e fim de semana), no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30
às 17h30, acompanhado de um atestado médico com a descrição de sua deficiência e especificando o
tratamento diferenciado adequado.

6. Coube à Secretaria de Assuntos Estudantis – SAE, coordenar o processo de dispensa do pagamento
da taxa de inscrição no Processo Seletivo, obedecendo às normas publicadas em Edital nos jornais de
maior circulação no Rio Grande do Norte.

7. Para os pagantes, a inscrição via Internet poderá ser feita pelo próprio candidato, ou por alguém de
sua confiança, no período de 25 de agosto a 5 de setembro de 2003, observando os seguintes procedimentos:

a) Acessar a página www.comperve.ufrn.br na qual estarão on line, o manual do candidato e o Edital
do Processo Seletivo 2004.

b) Preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes no Manual
do Candidato.

c) Imprimir o Boleto de Pagamento.

d) Efetuar o pagamento, da taxa de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), de acordo com as instruções
constantes no próprio Boleto.

7.1 O pagamento deverá ser efetuado até a data do vencimento que consta no próprio Boleto,
exclusivamente em Agências dos Correios.

7.2 A inscrição somente será consolidada mediante confirmação, pela COMPERVE, do pagamento
efetuado.

7.3 É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento referente à
sua inscrição.

7.4 O candidato devidamente inscrito via Internet poderá acessar o site www.comperve.ufrn.br
e consultar sobre a validação de sua inscrição.

7.5 O candidato que não obtiver a validação de sua inscrição até o dia 15 de setembro de 2003,
deverá apresentar, pessoalmente à COMPERVE, nos dias úteis do período de 15 a 26 de setembro
de 2003, no horário das 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas; ou enviar via fax ou por
correio, cópia do seu Boleto de Pagamento para que seja providenciada a referida validação

7.6 Não será consolidada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento por cheque, sem o
devido provimento de fundos.

8. A inscrição para pagantes também poderá ser feita por meio de formulário de inscrição (somente
no Rio Grande do Norte), pelo próprio candidato ou por alguém de sua confiança, no período de 25 de
agosto a 5 de setembro de 2003, nas Agências dos Correios, observando os seguintes procedimentos:

a) Adquirir o Manual do Candidato e o Formulário de Inscrição em qualquer das agências dos Correios
do Rio Grande do Norte, mediante o pagamento da taxa de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

b) Preencher integralmente o Formulário de Inscrição.

c) Devolver o Formulário de Inscrição devidamente preenchido em qualquer das agências dos
correios/RN.

d) Exigir o recibo de entrega do Formulário de Inscrição, carimbado pelo recebedor.
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8.1 Se o pagamento do Formulário e/ou da taxa de inscrição for efetuado por cheque sem o
devido provimento de fundos, a COMPERVE cancelará automaticamente a inscrição do
candidato.

8.2 O candidato que não indicar, no Formulário de Inscrição, a língua estrangeira escolhida ou
que efetuar dupla marcação fará, obrigatoriamente, prova de INGLÊS, exceto os inscritos em
Letras – Língua Francesa, que farão, obrigatoriamente, prova de FRANCÊS.

8.3 Após a entrega do Formulário de Inscrição preenchido será proibido trocar as opções de curso,
turno, língua estrangeira e local de provas.

8.4 O candidato que precisar adquirir um outro Formulário de Inscrição deverá dirigir-se à
COMPERVE, em Natal, ou aos campi de Caicó ou Currais Novos, durante o período de inscrição,
devolver o formulário inutilizado e pagar taxa de R$ 5,00 (cinco reais).

9. O candidato isento do pagamento da taxa poderá fazer sua inscrição via Internet, ou na sede da
COMPERVE, em Natal, ou nas sedes dos campi de Caicó ou Currais Novos, no interior, nos dias úteis do
período de 25 de agosto a 5 de setembro de 2003, no horário das 8 horas às 16 horas.

9.1 A inscrição deverá seguir os procedimentos a, b e c do item 7 e será validada mediante
apresentação do Boleto de pagamento (com a marcação de “Dispensado do Pagamento”) na
sede da COMPERVE, ou nos campi de Caicó ou Currais Novos.

10. Independentemente da sua opção de curso ou área, o candidato poderá escolher o local de onde
deseja realizar as provas entre as opções seguintes: Natal Zona Norte, Natal Centro, Natal Zona Sul, Caicó
ou Currais Novos.

11. Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição.

11.1 Caso pague mais de uma inscrição, terá validade a mais recente; a anterior será
automaticamente anulada e a taxa não será devolvida.

11.2 Não será permitido inscrição condicional nem inscrição através de correspondência.

12. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:

a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública;

b) Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

c) Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc);

d) Passaporte;

e) Certificado de Reservista;

f) Carteira de trabalho;

g) Carteira nacional de habilitação no novo modelo, contendo foto;

h) Carteiras funcionais do Ministério Público;

i) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como
identidade.

III - DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO

13. O Cartão de Inscrição será entregue exclusivamente ao próprio candidato, mediante apresentação
do original do mesmo documento de identificação utilizado em sua inscrição e a entrega de duas fotografias
3x4 iguais e datadas a partir de 2002.

13.1 No ato do recebimento, o candidato deverá assinar, na presença do responsável pela entrega,
o Cartão de Inscrição e o Cartão de Freqüência a serem utilizados durante a realização das
provas.

13.2 O candidato deverá apresentar certificado de conclusão ou comprovante de que está
concluindo o ensino médio (este documento não ficará retido).

13.3 O candidato que tiver realizado estudos equivalentes ao ensino médio, no todo ou em parte,
no exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos expedidos pela Secretaria
de Educação.

13.4 Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira
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no país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial.

13.5 É de inteira responsabilidade do candidato a conferência de todas as informações contidas
no Cartão de Inscrição.

13.6 O Cartão de Inscrição indicará o lugar onde o candidato fará o exame e será indispensável
para seu ingresso no local de provas.

13.7 Conforme a cidade escolhida pelo candidato para realização das provas, os cartões de inscrição
serão entregues na sede da COMPERVE, em Natal, ou campi de Caicó e Currais Novos, no
horário das 8 horas às 17 horas, ininterruptamente, obedecendo ao seguinte calendário:

20 e 21/10/2003 - Humanística I

22, 23, 24 e 27/10/2003 - Humanística II e III

28 a 30/10/2003 - Tecnológica I e II

31/10/2003 e 03 e 04/11/2003 - Biomédica

05 e 06/11/2003 - Retardatários (todas as áreas)

13.8 Se o Cartão de Inscrição contiver algum erro, o candidato deverá dirigir-se a um dos locais
citados no parágrafo anterior e solicitar, até às 17 horas do dia 7 de novembro de 2003, para
que seja providenciada a retificação.

13.9 Não serão corrigidos erros cometidos na marcação relativa a curso, língua estrangeira, semestre
preferido de ingresso ou local de provas.

13.10 Se o candidato cujo Cartão de Inscrição contiver algum erro não solicitar sua correção no
prazo estabelecido no subitem 13.8, perderá o direito de retificação.

13.11 O candidato que não buscar o Cartão de Inscrição no prazo estabelecido no subitem 13.7,
poderá recebê-lo, exclusivamente, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2003, das 8 horas às 17
horas, nos mesmos locais especificados no referido subitem, porém não terá direito a nenhuma
retificação caso o Cartão contenha erro.

13.12 O candidato que porventura solicitar 2ª via do Cartão de Inscrição ou que não buscá-lo no
prazo estabelecido nos subitens 13.7 ou 13.11 deverá pagar, no local de solicitação, uma
taxa de R$5,00.

IV – DA APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS

14. O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 7h15 às 7h50 (horário da TELEMAR
local).

14.1 O candidato que chegar após 7h50 não terá acesso ao local de realização das provas naquele
dia e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

15. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição e o original
do mesmo documento apresentado no ato da inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela
COMPERVE.

16. As provas serão realizadas em quatro dias consecutivos, das 8 horas às 12h 30, sendo aplicadas,
em cada dia, duas provas com questões de múltipla escolha, comuns a todas as áreas, e uma prova com
questões discursivas, específica para cada área.

16.1 O candidato portador de necessidades especiais que tenha solicitado atendimento diferenciado
terá direito a uma hora de acréscimo no tempo de realização das provas.

16.2 Em cada dia o candidato disporá de no máximo, quatro horas e meia (exceto os portadores de
necessidades especiais, de acordo com o item 16.1) para ser identificado, assinar, responder
a todas as questões dos dois Cadernos de Provas, preencher a Folha de Respostas e redigir,
em caráter definitivo, as respostas das questões discursivas.

16.3 Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar o
Cartão de Freqüência, a Folha de Respostas e a Prova Discursiva.
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17. As provas serão aplicadas conforme o quadro abaixo:

18. O candidato inscrito na Área Humanística III, além da prova discursiva do dia 16 de dezembro
de 2003, se submeterá a uma avaliação da execução vocal ou instrumental, conforme o instrumento
escolhido, nos dias 14 e 15 de novembro de 2003, de acordo com Edital aprovado pelo Colegiado da
Escola de Música (UFRN), afixado na COMPERVE e divulgado via Internet a partir do dia 17 de setembro
de 2003.

18.1 A prova discursiva de Teoria Musical e Musicologia será constituída de duas questões.

19. Em cada dia do processo de avaliação o candidato receberá dois Cadernos de Provas, assim
distribuídos: um caderno contendo 30 questões de múltipla escolha (15 questões por disciplina) e outro
contendo cinco questões discursivas.

20. As questões de múltipla escolha serão de conhecimentos gerais, considerarão domínio de conteúdo
e interpretação adequada de situações apresentadas, e cada uma delas terá quatro opções de resposta, das
quais apenas uma será correta.

20.1 O candidato receberá, além dos dois Cadernos de Provas, uma Folha de Respostas, na qual
deverá marcar as respostas das 30 questões de múltipla escolha.

20.2 Na Folha de Respostas constarão, dentre outras informações, o nome do candidato, seu número
de inscrição e as provas correspondentes que serão realizadas naquele dia.

20.3 O candidato deverá verificar se os seus dados impressos na Folha de Respostas estão corretos
e se constatado algum erro, comunicar o fato imediatamente ao fiscal da sala.

20.4 O candidato deverá assinar, a Folha de Respostas no espaço apropriado.

20.5 A Folha de Respostas será insubstituível, portanto não poderá ser rasurada, dobrada, amassada
ou danificada.

20.6 Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, para cada questão, exclusivamente com
a esferográfica fornecida pela COMPERVE, a opção que julgar correta, não ultrapassando os
lados da bolha.

21. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal os dois
Cadernos de Provas, a Folha de Respostas das 30 questões de múltipla escolha e a esferográfica fornecida
pela COMPERVE.

22. As Folhas de Respostas das questões de múltipla escolha serão corrigidas por sistema eletrônico
de computação, na COMPERVE.

23. As provas discursivas avaliarão o candidato quanto ao domínio de conteúdo e capacidade de
raciocínio, por meio da expressão escrita de suas idéias.

23.1 Os candidatos de todas as áreas farão prova de Literatura Brasileira/Português.

Hum. I

Hum. II

Hum. III

Tec. I

Tec. II

Biom.

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Múltipla Escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português
Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

Português/Lit. Brasileira
Língua Estrangeira

Lit. Brasileira / Português

História – Química

História

História – Química

História

História – Química

História

História – Química

História

História – Química

Química

História – Química

Química

Geografia – Física

Geografia

Geografia – Física

Geografia

Geografia – Física

Teoria Musical

Geografia – Física

Física

Geografia – Física

Física

Geografia – Física

Física

Biologia – Matemática

Matemática

Biologia – Matemática

Língua Estrangeira

Biologia – Matemática

Língua Estrangeira

Biologia – Matemática

Matemática

Biologia – Matemática

Matemática

Biologia – Matemática

Biologia

Área Tipo de Questão

Dezembro de 2003
14 (domingo) 15 (segunda-feira) 16 (terça-feira) 17 (quarta-feira)

Provas
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23.2 Cada questão discursiva valerá, no máximo, um ponto.

23.3 Todas as questões discursivas deverão ser respondidas em Português, exceto quando houver
instruções específicas no próprio caderno de provas.

23.4 Será automaticamente eliminado o candidato que obtiver zero (na nota bruta) em pelo menos
uma das quatro provas discursivas.

23.5 Será eliminado o candidato que, em qualquer prova discursiva, se identificar fora do local
apropriado, na capa do Caderno de Prova ou escrever as respostas com lápis grafite (ou
lapiseira), ou caneta diferente da fornecida pela COMPERVE.

23.6 A banca examinadora só avaliará resposta inserida no espaço reservado para este fim e escrita
com a esferográfica fornecida pela COMPERVE.

23.7 Será eliminado o candidato à vaga na Área Humanística III que obtiver nota inferior a 7,0
(sete) na avaliação da execução vocal ou instrumental. A relação das obras será objeto de Edital
específico aprovado pelo Colegiado da Escola de Música da UFRN.

24. Só serão corrigidas provas discursivas do candidato que:

a) não obtiver zero (na nota bruta) em nenhuma das provas com questões de múltipla escolha;

b) inserir-se no grupo constituído por um número de candidatos correspondente a, no máximo (3 +
0,2di) vezes o total de vagas oferecidas para o curso i de sua 1ª (ou única) opção, considerando-
se os primeiros classificados pela ordem decrescente da média dos oito escores padronizados
obtidos nas provas de múltipla escolha.

24.1 Na fórmula referida no “caput”, di é a demanda do curso i (número total de candidatos inscritos
no curso i dividido pelo número de vagas existentes para o mesmo curso).

24.2 Ocorrendo empate na última colocação dos classificados nas provas objetivas, serão corrigidas
as provas de todos os candidatos nessa condição.

24.3 As provas discursivas serão avaliadas por equipes de professores, sendo as notas lançadas
em Folhas de Avaliação e processadas eletronicamente.

24.4 Cada prova discursiva será avaliada isoladamente por dois professores, e a nota final será o
resultado obtido pela média aritmética das duas notas atribuídas por cada um.

24.5 Se as notas tratadas no subitem anterior divergirem em um ponto ou mais, considerando-se a
prova na sua totalidade, um terceiro examinador será convocado, e a nota final será o resultado
da média aritmética das notas que mais se aproximarem.

V - DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

25. O preenchimento das vagas, por curso, dar-se-á através de processo classificatório, obedecendo à
ordem decrescente dos argumentos finais dos candidatos que se submeterem a todas as provas de sua área
e forem considerados aptos, segundo os critérios estabelecidos pelos Itens 23 e 24 deste Edital.

25.1 O cálculo do escore padronizado de cada prova com questões de múltipla escolha será efetuado
pela padronização do número de acertos obtidos pelo candidato, na referida prova,
considerando-se a média e o desvio-padrão do número de acertos obtido pelos candidatos
concorrentes a uma mesma área.

25.2 O cálculo do escore padronizado de cada prova discursiva será efetuado pela padronização
da nota obtida pelo candidato na referida prova, considerando-se a média e o desvio-padrão
das notas obtidas pelos candidatos concorrentes a uma mesma área.

25.3 O escore padronizado é obtido subtraindo-se a média da nota (ou escore) do candidato e
dividindo-se essa subtração pelo desvio-padrão, sendo esse resultado multiplicado por 100 e
somado a 500.

25.4 O argumento parcial nas provas com questões de múltipla escolha será calculado pela soma
dos escores padronizados obtidos pelo candidato em cada prova, dividida por oito.

25.5 O argumento parcial nas provas discursivas será calculado pela soma dos escores
padronizados obtidos pelo candidato em cada prova, dividida por quatro.
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25.6 O argumento final do candidato será obtido pela média aritmética ponderada entre o
argumento parcial nas provas com questões de múltipla escolha (peso dois) e o argumento
parcial nas discursivas (peso três).

25.7 Para efeito de apresentação dos resultados do argumento final, levar-se-á em conta o
arredondamento para duas casas decimais.

25.8 Ocorrendo empate de argumentos finais para a classificação entre candidatos de determinado
curso, será o mesmo decidido pelos escores padronizados obtidos nas provas discursivas,
consultando-se, em ordem seqüencial, as seguintes provas para cada área:

I - Área Humanística I
Português e Literatura Brasileira / Matemática / História / Geografia

II - Área Humanística II
Português e Literatura Brasileira / História / Geografia / Língua Estrangeira

III - Área Humanística III
Português e Literatura Brasileira / Música / História / Língua Estrangeira

IV - Área Tecnológica I
Português e Literatura Brasileira / Matemática / Física / História

V - Área Tecnológica II
Português e Literatura Brasileira / Matemática / Física / Química

VI - Área Biomédica
Português e Literatura Brasileira / Biologia / Química / Física

26. Caso não sejam preenchidas todas as vagas de um curso com candidatos classificados em 1ª
opção de curso e turno, proceder-se-á à classificação de candidatos em 1ª opção de curso que também
optaram por outro turno, nos termos do subitem 4.1 deste Edital.

26.1 A classificação de que trata o caput deste item obedecerá aos mesmos critérios estabelecidos no
item 25 e implicará uma única convocação de candidatos.

27. No caso de ainda não serem preenchidas todas as vagas de um curso com candidatos em 1ª opção e
turnos distintos, proceder-se-á à classificação dos candidatos a partir de sua 2ª opção.

27.1 A classificação em 2ª opção será feita observando-se a ordem decrescente dos argumentos
finais em cada uma das áreas, calculados como especificado no item 25 deste Edital e
obedecendo ao mesmo critério de desempate.

27.2 O preenchimento das vagas do Processo Seletivo consolidar-se-á no início do período letivo
(definido no Calendário de Ensino de Graduação) para o qual as vagas se destinarem, sendo
que os cadastros cancelados antes desse prazo gerarão novas chamadas de candidatos
classificados, obedecendo aos critérios estabelecidos no item 25 deste Edital.

VI - DO CADASTRAMENTO, REMANEJAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO EM
2ª OPÇÃO

28. O candidato classificado, independentemente do período de entrada, deverá se cadastrar no
primeiro semestre, no Curso para o qual for aprovado, em local e prazo estabelecidos em Edital do
Departamento de Administração Escolar/Pró-Reitoria de Graduação (DAE/PROGRAD), específico para
esse fim, publicado na data da divulgação do resultado.

28.1 No ato de cadastramento, o candidato classificado no Processo Seletivo deverá atender,
integralmente, ao que estabelecer o Edital a que se refere o caput deste item.

28.2 O candidato que não efetuar o cadastramento de que trata o item 28 deste Edital estará
automaticamente excluído deste processo de ingresso.

28.3 As vagas não-preenchidas, em qualquer curso, decorrentes do não-comparecimento, no período
de cadastramento, de candidato classificado ou de candidato que não apresentar a
documentação exigida, toda e de uma só vez, acarretarão tantas convocações quantas
necessárias dentre os candidatos habilitados, de acordo com o processo classificatório
estabelecido no item 25 deste Edital.
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28.4 Serão cancelados, também, os cadastros dos alunos que não efetuarem matrícula em disciplina
para o semestre letivo para o qual foram classificados, acarretando tantas convocações quantas
necessárias dentre os candidatos habilitados, de acordo com o processo classificatório
estabelecido no item 25 deste Edital.

28.5 Como o preenchimento das vagas do Processo Seletivo consolidar-se-á no início do período
letivo — definido no Calendário de ensino de graduação para o qual as vagas se destinarem —
os cadastros cancelados antes desse prazo gerarão novas chamadas de candidatos classificados,
obedecendo aos critérios estabelecidos no item 25 deste Edital.

28.6 O DAE ficará encarregado de proceder às convocações descritas nos itens 28.3, 28.4 e 28.5
deste Edital.

28.7 Os resultados do Processo Seletivo terão validade apenas para o ano em referência.

VII - DA MATRÍCULA

29. As matrículas em disciplinas serão realizadas nas Coordenações dos respectivos Cursos, e
efetuadas de acordo com o semestre de entrada do candidato, nos períodos estabelecidos pelo calendário
do ensino de graduação.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

30. Em hipótese alguma ocorrerá devolução de qualquer taxa recolhida.

31 Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato portar boné, telefone celular ou
qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, calculadora, dicionário, apostila ou material didático do mesmo
gênero, livros, corretivo líquido, borracha e outros.

31.1 Será proibido ao candidato portar lápis grafite (ou lapiseira), de modo que até mesmo os
rascunhos de todas as provas deverão ser feitos com a caneta esferográfica fornecida pela
COMPERVE.

32. Em nenhuma hipótese se concederá ao candidato revisão ou vistas de provas, fotocópia ou vistas
de Folhas de Respostas ou de qualquer Caderno de Questões discursivas, ficando vetada, também, a
devolução dos Cadernos de Provas.

32.1 Em nenhuma hipótese será deferido pedido de revisão de prova discursiva.

33. Os Formulários de Inscrição, as Folhas de Respostas, os Cadernos de Questões Discursivas e as
Folhas de Avaliação ficarão arquivados por 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da divulgação
da lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo.

34. Na hipótese de alguma questão das provas vir a ser anulada, o seu valor em pontos não será
contabilizado em favor de nenhum candidato, e o restante das questões assumirá, automaticamente, os
100%.

34.1 O eventual pedido de anulação de qualquer questão deverá ser encaminhado à COMPERVE,
por escrito, com a devida justificativa, até vinte e quatro horas após o término da aplicação da
respectiva prova.

34.2 A COMPERVE divulgará sua posição sobre o caso até 17 horas do dia 22 de dezembro de
2003.

35. Nas situações que se fizerem necessárias, a COMPERVE poderá, a qualquer momento, durante a
aplicação do Processo Seletivo, solicitar à autoridade competente a identificação datiloscópica e/ou fazer
uma vistoria rigorosa em candidatos.

36. Será eliminado do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que se utilizar de meios
fraudulentos na inscrição ou no cadastramento.

37. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela
concorrer, atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas.

38. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas e
instruções constantes deste Edital e do Manual do Candidato.
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Área Tecnológica I

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

152 Arquit. e Urbanismo F MTN 20 20 40 83208 28.02.79

Total da Área 20 20 40

Área Tecnológica II

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

155 Ciênc. da Computação B MT 50 - 50 1451 01.10.92

156 Engenharia Civil F MTN 50 50 100 77816 15.06.76

157 Eng. de Computação F MTN 33 33 66 1515 16.07.01

158 Eng. de Produção F TN 45 - 45 * *

159 Eng. de Materiais F MT 40 - 40 * *

160 Engenharia Elétrica F MTN 45 45 90 77688 26.05.76

161 Engenharia Mecânica F MTN 40 40 80 368 09.09.82

162 Engenharia Química F MTN 30 30 60 82170 24.08.76

163 Engenharia Têxtil F TN 45 - 45 46 03.06.97

164 Estatística F M 50 - 50 82164 24.08.78

165 Física B MT 50 - 50 80352 16.09.77

166 Física L N 50 - 50 80352 16.09.77

167 Geologia F MT 30 - 30 193 31.05.82

168 Matemática B MT 25 - 25 79372 10.03.77

169 Matemática L MT 30 - 30 79372 10.03.77

170 Matemática L N 45 - 45 79372 10.03.77

171 Química B MT 60 - 60 79372 10.03.77

172 Química L MT 30 - 30 79372 10.03.77

173 Química L N 30 - 30 79372 10.03.77

Total da Área 778 198 976

QUADRO DE CURSOS E VAGAS
CAMPUS NATAL

39. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares
que vierem a ser publicados pela UFRN com vistas ao Processo Seletivo 2004, bem como as disposições
e instruções contidas no Manual do Candidato e nos Cadernos de Provas.

40. Os casos omissos e as situações não-previstas no presente Edital serão analisados pela
COMPERVE e encaminhados, se necessário, ao CONSEPE.

41. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para o Processo
Seletivo 2004, revogadas as disposições em contrário.
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Área Humanística I

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

101 Administração B M 45 45 90 69 17.01.00

102 Administração B N 45 45 90 69 17.01.00

103 Biblioteconomia B T 30 - 30 1779 08.08.01

104 Ciências Contábeis B M 50 - 50 80352 16.09.77

105 Ciências Contábeis B N 40 40 80 80352 16.09.77

106 Ciências Econômicas B M - 50 50 79372 10.03.77

107 Ciências Econômicas B N 50 - 50 79372 10.03.77

108 Turismo B T 40 40 80 1553 29.09.00

Total da Área 300 220 520

Área Humanística II

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

115 Ciências Sociais B/L M 50 - 50 77363 01.04.76

116 Ciências Sociais B/L N 50 - 50 77363 01.04.76

117 Com.Social – Jornal. B M 40 - 40 82313 25.09.78

118 Com Social – Jornal. B N - 40 40 82313 25.09.78

119 Com Social – Radial. B M 30 - 30 * *

120 Com.Social – Radial. B N - 30 30 * *

121 Direito B M 40 40 80 43142 03.02.58

122 Direito B N 40 40 80 43142 03.02.58

123 Ed. Art. Artes Cênicas L M 25 - 25 490 18.09.80

124 Ed. Art. Artes Plásticas L M 25 - 25 1845 29.12.94

125 Ed. Art. Música L N 30 - 30 490 18.09.80

126 Filosofia B N 25 - 25 * *

127 Filosofia L N 25 - 25 584 11.08.86

128 Geografia B M 30 - 30 46868 16.09.59

129 Geografia L N 40 - 40 46868 16.09.59

130 História B M 20 - 20 46868 16.09.59

131 História L M 30 - 30 46868 16.09.59

132 História L N 50 - 50 46868 16.09.59

133 Letras Líng. Portuguesa L M 30 - 30 46868 16.09.59

134 Letras Líng. Inglesa L M 20 - 20 46868 16.09.59

135 Letras Líng. Francesa L M 20 - 20 46868 16.09.59

136 Letras Líng. Portuguesa L N 30 - 30 46868 16.09.59

137 Pedagogia L T 40 40 80 77499 27.04.76

138 Pedagogia L N 40 40 80 77499 27.04.76

139 Psicologia B MT 45 - 45 450 09.11.82

140 Serviço Social F M 40 - 40 40066 04.10.56

141 Serviço Social F T - 40 40 40066 04.10.56

Total da Área 815 270 1085
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Área Humanística III

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

145 Música B MT 20 - 20 131 18.02.02

Total da Área 20 - 20

Área Biomédica

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

177 Aqüicultura B MT 30 - 30 * *

178 Biomedicina B MTN - 30 30  *  *

179 Ciências Biológicas B/L MT 35 35 70 79627 28.04.77

180 Ciências Biológicas L N 30 30 60 79627 28.04.77

181 Ecologia B T - 30 30  *  *

182 Educação Física L MT 30  - 30 81762 06.06.78

183 Educação Física L N - 30 30 81762 06.06.78

184 Enferm. e Obstetrícia F MT 40 40 80 82026 24.07.78

185 Farmácia F MT 45 45 90 31209 29.07.52

186 Fisioterapia F MT - 30 30 174 10.03.86

187 Medicina F MTN 45 45 90 42923 30.12.57

188 Nutrição F MT 20 20 40 520 31.08.81

189 Odontologia F MT 36 36 72 31209 29.07.52

190 Zootecnia F MT 30 30 60 1413 27.09.93

Total da Área 341 401 742

CERES – Caicó – Área Humanística I

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

202 Ciências Contábeis B MN 45 - 45 80352 16.09.77

Total da Área 45 - 45

CERES – Caicó – Área Humanística II

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

205 Direito B TN 40 - 40 43142 03.02.58

206 Geografia L MT 40 - 40 46868 16.09.59

207 História B/L MT 40 - 40 46868 16.09.59

208 Pedagogia L MT 40 - 40 77499 27.04.76

Total da Área 160 - 160

CERES – CAICÓ
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CERES – Caicó – Área Tecnológica II

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

213 Matemática L MN 40 - 40 79372 10.03.77

Total da Área 40 - 40

CERES - Currais Novos – Humanística I

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

301 Administração B TN 40 - 40 80352 16.09.77

Total da Área 40 - 40

CERES - Currais Novos – Humanística II

Código Curso Habilitacão Turno Vagas Reconhecimento

1º Sem 2º Sem Total Portaria Data

304 Letras L TN 45 - 45 46868 16.09.59

Total da Área 45 - 45

B = Bacharelado *  Curso ainda sem reconhecimento
L = Licenciatura ** Curso já reconhecido, porém portaria ainda não publicada
F = Formação Profissional –  Não Disponível

Atenção: Os cursos de Licenciatura formam profissionais que desejam ser professores.

CERES – CURRAIS NOVOS

ÁREAS VESTIBULAR
1º semestre 2º semestre

HUMANÍSTICA I 300 220

HUMANÍSTICA II 815 270

HUMANÍSTICA III 20 -

TECNOLÓGICA I 20 20

TECNOLÓGICA II 778 198

BIOMÉDICA 341 401

CERES (Caicó) 245 -

CERES (Currais Novos) 85 -

Totais 2604 1109

DISPONIBILIDADE TOTAL DE VAGAS
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5 – PROGRAMA DAS DISCIPLINAS

Os programas das disciplinas constam deste Manual do Candidato a ser entregue no ato de inscrição.

LÍNGUA PORTUGUESA
Por se compreender a linguagem como uma produção social e histórica, capaz de cristalizar

instituições, negá-las ou transformá-las pela reflexão e ação do homem, considera-se de fundamental
importância o seu domínio no desenvolvimento de todo e qualquer ser humano. Assim sendo, conhecer a
Língua Portuguesa é tornar-se apto a utilizá-la com eficiência na produção e interpretação dos textos com
que se organiza a nossa vida social. Por meio desse conhecimento, amplia-se o exercício de nossa
sociabilidade – e, conseqüentemente, de nossa cidadania, que passa a ser mais lúcida.

Partindo dessas concepções teóricas, a prova de Português terá por objetivo avaliar a competência
lingüística do candidato, no que se refere à sua habilidade de ler e produzir textos. Privilegiar tais
habilidades significa que não se dará ênfase à simples memorização das “conhecidas” regras gramaticais.
Portanto, ao elaborar respostas para as questões que remetam a esse nível do saber lingüístico, o candidato
deverá demonstrar sua capacidade de aplicar esse conhecimento em cada situação específica de uso da
língua que se lhe esteja sendo apresentada.

Sob esse enfoque, a prova de Português irá requerer do candidato capacidade de:
- interpretar textos (narrativos, descritivos e dissertativos), reconhecendo a organização textual

específica a cada um, além dos elementos lingüísticos e pragmáticos (contextuais) responsáveis
pela construção do seu sentido;

- analisar os fatos da língua quanto aos aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e estilísticos;
- produzir textos coerentes e coesos, o que significa organizar seqüencialmente as idéias, fazer uso

apropriado de elos coesivos e adequar a produção textual à questão proposta e à modalidade escrita
da língua culta;

- avaliar a adequação dos vários registros da língua (oral, escrito, formal, coloquial) em situações
concretas de uso.

Considerou-se desnecessário fornecer uma lista de conteúdos específicos, tendo em vista o fato de já
os haver definido no conjunto dos objetivos propostos.

LITERATURA BRASILEIRA
As questões de Literatura Brasileira serão fundamentadas na prática da leitura do texto literário,

considerando-se, prioritariamente, dois aspectos: as especificidades desse tipo de texto e as manifestações
literárias, em seus diferentes estilos e gêneros, enquanto expressões do mundo da cultura. Esses princípios
norteadores exigirão do candidato, sobretudo, uma experiência de leitura que lhe possibilite evidenciar as
relações de sentido entre os elementos formais e as idéias presentes no texto.

Assim, a prova de Literatura Brasileira não se preocupará com aspectos circunstanciais tais como
informações de ordem biográfica em relação aos autores em questão ou a cobrança de datas desvinculadas
do efetivo conhecimento (leitura) das obras. Literatura é texto.

Nessa perspectiva, as questões de Literatura Brasileira terão por objetivo avaliar a capacidade de o
candidato:

- analisar os elementos responsáveis pela literariedade de um texto, considerando-os produtores de
sentido;

- reconhecer, em textos literários, elementos formais e temáticos caracterizadores dos estilos de época
(Barroco, Arcadismo, Romantismo, etc.) e dos seguintes gêneros textuais: poesia, conto, lenda, novela,
romance e teatro.

- apreender, no texto literário, visões de mundo próprias de determinados momentos da cultura e da
sociedade.

Recomenda-se a leitura integral das seguintes obras literárias:
• Inocência - Visconde de Taunay (Romance)
• Espumas flutuantes - Castro Alves (Poesia)
• A hora e a vez de Augusto Matraga - Guimarães Rosa (Conto)
• A hora da estrela - Clarice Lispector (Novela)
• O Santo Inquérito - Dias Gomes (Teatro)
• E ai? Cartas aos adolescentes e aos seus pais – Rubem Alves (Crônica)
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LÍNGUA ESTRANGEIRA ( INGLÊS / FRANCÊS )
A prova de Língua Estrangeira terá como objetivo avaliar a competência do candidato em leituras, ou

seja, a sua capacidade de compreender textos utilizando estratégias variadas.
As questões serão elaboradas com base em textos provenientes das mais diversas fontes (livros ,jornais,

revistas, entre outros).
O candidato deverá ser capaz de interagir com o texto, a fim de reconstruir a mensagem que o autor

quis comunicar.
Nas questões da prova não será privilegiada a memorização de regras gramaticais nem se exigirá a

tradução literal.
Sob esse enfoque, a prova de língua estrangeira irá requerer do candidato capacidade de:

• utilizar seu conhecimento prévio (lingüístico / de mundo);
• identificar a idéia central e/ou as idéias secundárias do texto;
• perceber a seqüência lógica das informações apresentadas no texto;
• estabelecer relações entre idéias contidas no texto e /ou entre textos;
• inferir a significação de uma palavra ou expressão a partir do contexto;
• reconhecer a significação de elementos lingüísticos responsáveis pela coesão textual.

Considerou-se desnecessário fornecer uma lista de conteúdos específicos, tendo em vista o fato de já
os haver definido no conjunto dos objetivos propostos.

MATEMÁTICA

INTRODUÇÃO
Na sociedade atual, as pessoas estão expostas, cada vez mais, a uma grande quantidade de

informações e situações que envolvem conceitos e representações matemáticas. A necessidade de análise
destas situações, de criação de procedimentos para a resolução de problemas que envolvem conceitos
matemáticos, e de justificativa destes procedimentos tornou-se uma constante nas vidas cotidianas dos
cidadãos.

Sendo assim, a ênfase desta avaliação não recairá sobre a memorização de fórmula, mas sobre conceitos,
propriedades e situações que permitam avaliar se os candidatos têm desenvolvidas habilidades de:

• ler, interpretar e se expressar em linguagem matemática, ou seja, por meio de tabelas, gráficos,
linguagem algébrica, representações geométricas, etc;

• relacionar estas diferentes representações matemáticas;
• modelar e resolver criativamente situações problemas;
• analisar informações matemáticas contidas em textos informativos e científicos;
• justificar, por meio de processos dedutivos ou indutivos, fatos da matemática elementar;
• inter-relacionar conceitos dos diferentes ramos da Matemática.

1. CONJUNTOS
1.1. Conjuntos e subconjuntos.
1.2. Operações elementares com conjuntos, união, interseção e complementar. O número de elementos

da união de conjuntos.
1.3. Diagrama de Venn.

1.3.1 Conjunto Z dos números inteiros, divisibilidade, MDC e MMC.

1.4. Conjunto dos números racionais e reais: operações e propriedades; ordem, valor absoluto e
desigualdade; representação decimal, sistemas de numeração em outras bases; conversão de
números de um sistema de bases a outro.

1.5. Conjunto dos números complexos: operações e propriedades na forma algébrica e trigonométrica;
fórmulas de De Moivre.

2. POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS
2.1. Conceito, grau e propriedades fundamentais. Adição, subtração, multiplicação e divisão de

polinômios.
2.2. Fatoração e produtos notáveis.
2.3. Raízes de um polinômio e suas multiplicidades.
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2.4. Identidade de polinômios e método de Ruffini para a divisão por x ± ª
2.5. Relações entre raízes e coeficientes de polinômios.
2.6. Raízes complexas, racionais e reais.

3. MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS LINEARES
3.1. Matriz: operações e propriedades fundamentais.
3.2. Matriz diagonal, transposta e inversa.
3.3. Resolução e discussão de um sistema linear.
3.4. Determinante: propriedades e aplicações.

4. ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE
4.1. Regras simples de contagem: arranjos, permutação e combinação, simples e com repetição.
4.2. Triângulo de Pascal e binômio de Newton.
4.3. Conceito de probabilidade e de espaços amostrais. Resultados igualmente prováveis.
4.4. Probabilidade condicional, eventos independentes.

5. GEOMETRIA PLANA
5.1. Congruência de figuras geométricas. Congruência de triângulo. Os casos clássicos de

congruência.
5.2. O postulado das paralelas. Feixe de paralelas cortadas por transversais, teorema de Tales.

Semelhança de triângulos.
5.3. Soma de ângulos internos e externos de um polígono.
5.4. Relações métricas em triângulo, polígonos regulares, circunferência e círculo.
5.5. Teorema de Pitágoras.
5.6. Áreas de triângulos e quadriláteros, áreas de polígonos regulares, área do círculo e do setor circular.

6. GEOMETRIA ANALÍTICA
6.1. Coordenadas cartesianas na reta e no plano.
6.2. Equações da reta, interseção e ângulo entre duas retas, retas paralelas, retas perpendiculares.
6.3. Distância entre dois pontos, distância de um ponto a uma reta.
6.4. Equação da circunferência.
6.5. Parábola, elipse e hipérbole: equações e gráficos.

7. FUNÇÕES
7.1. Produto cartesiano de conjuntos: relações, funções e gráficos.
7.2. Funções linear, quadrática e modular: estudo e gráficos.
7.3. Função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, composta e inversa.
7.5. Função exponencial: propriedades e gráficos. Equação e inequação.
7.6. Função logarítmica: propriedades e gráficos. Equação e inequação.
7.7. Seqüência, progressões aritméticas e geométricas.

8. TRIGONOMETRIA
8.1. Áreas e ângulos: medidas em graus e radianos, relações e conversão.
8.2. Funções trigonométricas e seus gráficos. Cálculo dos valores das funções trigonométricas dos

arcos π/6, π/4 e π/3 radianos.
8.3. Identidades trigonométricas fundamentais. Fórmulas de adição, subtração, duplicação e bisseção

de arcos. Transformações de somas de funções trigonométricas em produtos.
8.4. Equações trigonométricas.
8.5. Lei dos senos e lei dos cossenos.

9. GEOMETRIA ESPACIAL
9.1. Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo de retas e planos.
9.2. Prismas, pirâmides, cones e respectivos troncos: cálculo de áreas e volumes.
9.3. Cilindro e esfera: cálculo de áreas e volumes.
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HISTÓRIA
A prova de História não dará ênfase à memorização de datas, fatos e nomes de personagens nem a

descrições pitorescas ou a acontecimentos desarticulados, de modo que serão privilegiados os seguintes
aspectos:

• compreensão da pluralidade de espaços e tempos, percebendo-se as transformações e as
permanências na História, considerando-se, também, a complexidade do fato histórico, que
admite várias facetas e várias relações;

• percepção de que as culturas, em sua multiplicidade, são decorrentes de uma construção coletiva;
entendimento do homem como produto e agente da História, tanto para conservar como para
transformar a sua realidade social (ou os componentes da cultura).

A partir dessas diretrizes gerais, espera-se que o candidato demonstre capacidade de:

• interpretar a História a partir da correlação entre fatos;
• aplicar corretamente conceitos básicos de História;
• estabelecer relações comparativas entre variados processos históricos;
• analisar, a partir de textos e figuras, situações históricas;
• realizar sínteses.

HISTÓRIA GERAL
1. A Idade Antiga

1.1. O processo civilizatório e a formação dos Estados teocráticos.
1.1.1. Agricultura e sedentarização.
1.1.2. As grandes construções hidráulicas e o surgimento do Estado.
1.1.3. O papel do Templo na organização econômica e social.
1.1.4. Arte e cultura no Oriente Próximo.

1.2. A construção da polis grega.
1.2.1. Economia e sociedade na Grécia Antiga.
1.2.2. A cidadania grega: democracia e oligarquia.
1.2.3. O imperialismo ateniense.
1.2.4. O espaço da religião na vida grega.
1.2.5. Antropocentrismo na cultura grega.
1.2.6. A conquista macedônica e o helenismo.

1.3. A formação da sociedade oligárquica romana.
1.3.1. As lutas sócio-políticas na Roma Antiga.
1.3.2. O escravismo e a propriedade fundiária.
1.3.3. O imperialismo romano.
1.3.4. O legado cultural romano.
1.3.5. O Cristianismo e a formação da Igreja.

2. A Idade Média
2.1. Os Estados germânicos e a gênese do mundo medieval.

2.1.1. Do colonato à servidão.
2.1.2. A sociedade guerreira.

2.2. A formação da monarquia carolíngia e as origens da feudalidade.
2.3. Islamismo: a “Guerra Santa” e a expansão muçulmana.
2.4. Economia, sociedade e cultura no mundo medieval.

2.4.1. Agricultura e vida campesina.
2.4.2. A expansão do comércio e o surgimento das cidades.
2.4.3. A Igreja Católica e o imaginário medieval.
2.4.4. A vida intelectual no medievo.

3. A Idade Moderna
3.1. Crise e reorganização do mundo feudal.

3.1.1. Os Estados Absolutistas e a permanência dos privilégios aristocráticos.
3.1.2. Mercantilismo e colonização européia nas Américas.
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3.1.3. Origens do pensamento moderno: Humanismo e Renascimento.
3.1.4. Reforma Religiosa e formação da ética capitalista.

3.2. A crise do Antigo Regime.
3.2.1. A Revolução Inglesa e o prelúdio do Liberalismo.
3.2.2. O Iluminismo: pensamento e política do mundo burguês.
3.2.3. Estados Unidos: a conquista da liberdade na América do Norte.

4. A Idade Contemporânea
4.1. O triunfo da sociedade burguesa e a expansão do capitalismo.

4.1.1. A Revolução Francesa: a ascensão da burguesia e a conquista do poder.
4.1.2. Napoleão Bonaparte e o Império.
4.1.3. A Revolução Industrial: modernização econômica e conflitos sociais.

4.2. Afirmação das nacionalidades e conflitos entre as nações européias.
4.2.1. Características do processo de independência da América Latina.
4.2.2. Nacionalismo e unificação territorial: Alemanha e Itália.
4.2.3. Imperialismo e neocolonialismo.
4.2.4. Disputa de mercados e conflito entre as nações: as guerras mundiais.
4.2.5. Arte e cultura na “era dos Impérios”.

4.3. Capitalismo X Socialismo: a luta pela hegemonia mundial.
4.3.1. A Revolução Russa: a alternativa socialista.
4.3.2. Os movimentos totalitários: fascismo, nazismo e stalinismo.
4.3.3. A Guerra Fria e a bipolarização política do mundo.
4.3.4. Sociedade Contemporânea: contradições e conflitos.
4.3.5. Movimentos artísticos e culturais contemporâneos.

4.4. Movimentos e revoluções sociais na periferia do capitalismo.
4.4.1. A descolonização afro-asiática.
4.4.2. As revoluções na América Latina.

4.5. A nova ordem internacional.
4.5.1. Raízes étnicas, religiosas e nacionalistas dos conflitos atuais.
4.5.2. A ruptura das fronteiras econômicas.
4.5.3. Arte e cultura na época da “comunicação de massas”.
4.5.4. Avanços científicos e tecnológicos atuais.

HISTÓRIA DO BRASIL
1. O Brasil pré-cabralino e a Época Colonial

1.1. As sociedades ameríndias.
1.2. A expansão ultramarina e a colonização portuguesa no Brasil.

1.2.1. O processo de conquista e a resistência indígena.
1.2.2. Evolução da administração colonial.
1.2.3. Organização da estrutura agrária e escravidão.
1.2.4. A sociedade patriarcal.

1.3. Evolução e crise do sistema colonial no Brasil.
1.3.1. A crise açucareira e a distribuição espacial das atividades econômicas.
1.3.2. A produção aurífera e a dinamização da economia colonial.
1.3.3. Exploração metropolitana e revoltas coloniais.
1.3.4. Prosperidade colonial e desenvolvimento artístico-cultural.

2. A Época Imperial
2.1. Origem e evolução do liberalismo no Brasil.

2.1.1. Os movimentos emancipacionistas.
2.1.2. Formação do Estado Imperial.
2.1.3. Revoltas e rebeliões imperiais.
2.1.4. O movimento republicano e a crise do poder monárquico.

2.2. A economia cafeeira e o escravismo.
2.2.1. Expansão da cafeicultura no Sudeste.
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2.2.2. Redefinição do Brasil na “divisão internacional do trabalho” e a crise do escravismo.
2.2.3. Origem da indústria e formação do operariado no Brasil.

2.3. Manifestações culturais do século XIX.
3. A Época Republicana

3.1. A política oligárquica na Primeira República.
3.1.1. Mudanças no campo, urbanização e movimentos sociais.
3.1.2. As dissidências oligárquicas e a Revolução de 1930.
3.1.3. Aspectos culturais da República Velha.

3.2. O Brasil pós-30: Estado de compromisso e planejamento econômico.
3.2.1. O Estado Novo e a organização autoritária do poder.
3.2.2. Trabalhismo e populismo na política brasileira.
3.2.3. Aspectos culturais nos anos 30 -50.
3.2.4. O desenvolvimentismo e a presença do capital estrangeiro no Brasil.
3.2.5. A crise do populismo e o golpe de 1964.
3.2.6. Movimentos artístico-culturais nos anos 60-70.

3.3. O Estado autoritário pós-64.
3.3.1. Repressão política e resistência aos governos militares.
3.3.2. O capital monopolista e o Estado Burocrático brasileiro.

3.4. A redemocratização e a Nova República.
3.4.1. “Abertura política” e a Constituição de 1988.
3.4.2. O Brasil atual: questões políticas, econômicas e sociais.

HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
1. A conquista territorial portuguesa e a resistência potiguar.
2. Nordeste holandês: economia açucareira e pecuária norte-rio-grandense.
3. Interiorização da colonização portuguesa e a “Guerra dos Bárbaros”.
4. Repercussões dos movimentos emancipatórios do século XIX no RN.
5. Formação das oligarquias: a agroindústria açucareira e a cotonicultura.
6. Participação do Rio Grande do Norte no movimento republicano.
7. A Revolução de 1930 e o reordenamento da política oligárquica.
8. Demandas sociais e a Intentona Comunista de 1935.
9. Segunda Guerra Mundial: presença norte-americana e repercussões sócio-culturais.
10. O populismo e o surgimento das “novas oligarquias”.

GEOGRAFIA
A prova de Geografia terá por objetivo avaliar a capacidade do candidato quanto à compreensão,

aplicação, análise e síntese de conteúdos geográficos, demonstrando, assim, ter uma visão geral do processo
de produção do espaço mundial sem perder de vista as especificidades nacional e local.

Em função disso, a prova com questões de múltipla escolha focalizará uma visão generalizada dos
conhecimentos geográficos, e a discursiva avaliará conhecimentos mais específicos.

Tomando por base essas referências, o candidato deverá ser capaz de, em situações contextualizadas
e ou problematizadas, analisar a produção do espaço em suas dimensões locais, nacionais e globais,
utilizando articuladamente os conhecimentos de localização espacial, de identificação do quadro natural,
de relações políticas, sociais, econômicas, culturais e ambientais.

1. LOCALIZAÇÃO ESPACIAL
1.1. Coordenadas Geográficas.
1.2. Fusos Horários.
1.3. Escalas.
1.4. Projeções Cartográficas.

2. OS DOMÍNIOS NATURAIS E AS QUESTÕES AMBIENTAIS NO MUNDO E NO BRASIL
2.1. Elementos do quadro natural e os domínios morfoclimáticos.
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2.2. Os recursos hídricos e sua importância.
2.3. Recursos naturais X Política ambiental X Crescimento econômico.
2.4. Problemas ambientais urbanos e rurais.

3. PRODUÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL
3.1. Formação histórica do mundo desenvolvido e subdesenvolvido.
3.2. As questões geopolíticas.
3.3. A divisão internacional do trabalho e a revolução técnico-científica-informacional.
3.4. Os blocos geoeconômicos e o comércio mundial.
3.5. Globalização e Cultura.
3.6. População e espaço.

3.6.1. As teorias demográficas.
3.6.2. Migrações internacionais.
3.6.3. Crescimento e estrutura da população.
3.6.4. A população e a economia globalizada.

4. PRODUÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO
4.1. O campo e as formas tradicionais e modernas de trabalho.

4.1.1. Estrutura fundiária, relações de trabalho e produção.
4.1.2. Relação campo X cidade.
4.1.3. Conflitos no campo e reforma agrária.

4.2. Os caminhos da industrialização: da sociedade agrária à urbano-industrial.
4.2.1. Distribuição espacial das indústrias e reordenamento do território.
4.2.2. Industrialização, urbanização e políticas energéticas.

4.3. A produção do espaço urbano.
4.3.1. Redes, hierarquias urbanas e metropolização.
4.3.2. Problemas sociais urbanos.

4.4. População e as formas de ocupação do espaço brasileiro.
4.4.1. Migrações internas.
4.4.2. Estrutura e composição da população.
4.4.3. População e atividades econômicas.
4.4.4. Política demográfica e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

5. PRODUÇÃO DO ESPAÇO NORTE-RIO-GRANDENSE
5.1. As economias motivadoras da ocupação, povoamento e produção do território.

5.1.1. A cana-de-açúcar.
5.1.2. A pecuária.
5.1.3. O algodão.

5.2. Estrutura geológica, relevo e solo.
5.2.1. Aspectos da hidrografia do clima e da vegetação.
5.2.2. Os recursos hídricos e sua importância.
5.2.3. Problemas ambientais urbanos e rurais.

5.3. Economias principais do Rio Grande do Norte.
5.3.1. Cana-de-açúcar.
5.3.2. Pecuária.
5.3.3. Algodão e produtos alimentares.
5.3.4. Sal.
5.3.5. Extrativismo.
5.3.6. Mineração.
5.3.7. Pesca.
5.3.8. Turismo, frutas tropicais.
5.3.9. Extração do petróleo e gás.
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BIOLOGIA

A Biologia é uma ciência que estuda processos e leis que regem todas as manifestações de vida. Sua
compreensão contribui no sentido de uma maior integração do homem à natureza e, portanto, capacita-o a
usufruir o ambiente sem degradá-lo.

Dentro dessa perspectiva, a prova de Biologia exercitará a competência do candidato no que se refere
à sua habilidade de compreensão, aplicação, análise e síntese, abordando prioritariamente:

• conceitos e processos biológicos em situações práticas do cotidiano;
• estruturas e funções nos diferentes níveis de organização dos seres vivos;
• princípios e teorias dentro de uma dinâmica de evolução do conhecimento biológico;
• inter-relações e alterações no meio ambiente;
• problemas nutricionais, endêmicos e epidêmicos da saúde humana.

1. SISTEMA ATUAL DE CLASSIFICAÇÃO
1.1. Características gerais dos vírus e dos reinos Monera, Protista, Fungi, Metaphyta e Metazoa
Objetivo: Caracterizar os vírus e os reinos dos seres vivos e identificar os seus representantes.

2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ORGANISMOS
2.1. Água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas.
Objetivo: Identificar, nos seres vivos, as substâncias químicas que compõem as estruturas celulares e

sua importância biológica.

3. A CÉLULA
3.1. Membrana celular: estrutura e transporte de substâncias.
3.2. Organelas citoplasmáticas: estruturas, funções e inter-relações.
3.3. Núcleo celular: componentes e funções.
3.4. Divisão celular: mitose e meiose.
Objetivo: Reconhecer a estrutura, as funções da membrana celular e das organelas citoplasmáticas;

associar as diferentes funções entre as organelas citoplasmáticas, caracterizar os fenômenos
de mitose e meiose e explicar a importância de cada um; diferenciar os tipos de transporte
de substâncias através da membrana celular.

4. REINO METAZOA: SISTEMAS E ÓRGÃOS EM INVERTEBRADOS E
VERTEBRADOS
4.1. Sistema digestivo: estrutura básica e funções.
4.2. Sistema circulatório: partes constituintes, aspectos fisiológicos gerais e específicos.
4.3. Sistema respiratório: partes constituintes e trocas gasosas.
4.4. Sistema excretor: partes constituintes e mecanismos de excreção.
4.5. Sistema nervoso: estruturas e funções básicas.
4.6. Sistema de regulação hormonal: glândulas, hormônios e respectivas funções.
4.7. Sistema reprodutivo: estruturas reprodutivas, gametogênese, partenogênese e fecundação.
Objetivo: Reconhecer os diferentes sistemas e órgãos e descrever seu funcionamento; estabelecer

relações entre os sistemas e órgãos de vertebrados e invertebrados quanto aos aspectos
estruturais e fisiológicos. Reconhecer as principais disfunções e suas profilaxias. Reconhecer
as principais formas de reprodução sexuada e assexuada, anatomia, fisiologia, métodos
contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis.

5. REINO METAPHYTA: ESTRUTURAS E FISIOLOGIA
5.1. Estrutura e reprodução das plantas avasculares e vasculares.
5.2. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente.
5.3. Mecanismos de transporte, fotossíntese, respiração, transpiração e regulação.
5.4. Biotecnologia aplicada à agricultura.
Objetivo: Caracterizar a estrutura e a reprodução das plantas avasculares e vasculares; descrever e

inter-relacionar os mecanismos de transporte, fotossíntese, respiração, transpiração e
regulação; reconhecer as estruturas e explicar as funções da raiz, do caule, da folha, da flor,
do fruto e da semente.
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6. HEREDITARIEDADE: PRINCÍPIOS BÁSICOS E MECANISMOS DE HERANÇA
6.1. Enunciados da 1ª e da 2ª Lei de Mendel.
6.2. Cruzamentos monoíbridos e diíbridos.
6.3. Cálculo das probabilidades na descendência.
6.4. Dominância completa, ausência de dominância, genes letais, polialelia, interação gênica,

pleiotropia.
6.5. Herança ligada ao sexo.
6.6. Principais aberrações cromossômicas estruturais e numéricas.
Objetivo: Compreender os enunciados das Leis de Mendel, aplicá-los em cruzamentos de mono e

diíbridos; calcular as probabilidades dos genótipos e fenótipos na descendência; caracterizar
dominância completa, ausência de dominância, genes letais, polialelia e interação gênica;
identificar os tipos de herança ligados ao sexo. Reconhecer as principais aberrações
cromossômicas e seus agentes causadores.

7. GRUPOS SANGÜÍNEOS DO SISTEMA ABO E FATOR RH

7.1. Classificação, compatibilidade e herança.
Objetivo: Compreender a ação dos aglutinogênios e aglutininas e relacioná-los com a classificação do

sistema sangüíneo ABO; determinar os mecanismos de herança e os resultados de cruzamentos
para o sistema ABO e fator Rh; construir esquemas que definam compatibilidade e
incompatibilidade entre os grupos sangüíneos ABO e fator Rh.

8. MATERIAL GENÉTICO
8.1. Estrutura e duplicação, transcrição e tradução dos ácidos nucléicos.
8.2. Código genético.
8.3. Princípios básicos de engenharia genética.
Objetivo: Identificar a estrutura dos ácidos nucléicos; descrever os mecanismos de duplicação,

transcrição e tradução.

9. EVOLUÇÃO ORGÂNICA
9.1. Teorias Evolucionistas: Lamarckismo, Darwinismo e Teoria Sintética.
9.2. Fatores evolutivos: migração, mutação, seleção natural e recombinação gênica.
9.3. Genética de populações.
9.4. Fatores de especiação.
Objetivo: Caracterizar as teorias evolucionistas e estabelecer relação entre elas; descrever os fatores

evolutivos e analisar a importância de cada um deles.

10. CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES
10.1. Níveis tróficos.
10.2. Transferência de matéria e energia.
Objetivo: Compreender o funcionamento de cadeias e teias alimentares; estabelecer relação entre elas

e os diferentes níveis tróficos; explicar os mecanismos de transferência de matéria e energia.

11. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS
11.1. Ciclo do carbono.
11.2. Ciclo do oxigênio.
11.3. Ciclo da água.
11.4. Ciclo do nitrogênio.
Objetivo: Compreender os ciclos biogeoquímicos e relacioná-los com os fenômenos de transferência

de matéria nos ecossistemas.

12. RELAÇÕES ECOLÓGICAS
12.1. Classificação e caracterização das relações ecológicas.
Objetivo: Compreender as diferentes relações ecológicas e descrever seus aspectos básicos e suas

variações específicas.
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13. POLUIÇÃO
13.1. Tipos de poluição.
13.2. Impacto ambiental.
Objetivo: Identificar os tipos de poluição e seus respectivos agentes causadores; analisar os danos

causados no ambiente.

14. SAÚDE HUMANA
14.1. Vitaminas: tipos, fontes, carências.
14.2. Doenças endêmicas e epidêmicas nas populações humanas: agentes causadores e medidas

preventivas.
14.2.1. Doenças Endêmicas.

- doença de Chagas;
- malária;
- esquistossomose;
- leishmaniose;
- ancilostomose;
- teníase;
- ascaridíase.

14.2.2. Doenças Epidêmicas
- dengue;
- tuberculose;
- cólera;
- AIDS.

QUÍMICA

Este programa visa à orientação dos candidatos quanto ao conhecimento de Química considerado
necessário ao prosseguimento da aprendizagem na Universidade, nas diversas áreas do conhecimento.

O candidato deverá demonstrar um conhecimento abrangente e integrado do programa, em oposição
a uma visão fragmentada; ser capaz de compreender e correlacionar fenômenos aos modelos explicativos,
incluindo aspectos microscópicos e macroscópicos, e apresentar pensamento autônomo e criativo por
meio da compreensão e manipulação das informações recebidas, inclusive através de gráficos, tabelas e
resultados experimentais; ser capaz de reconhecer e analisar fenômenos químicos em situações do
cotidiano.

Não se exigirá do candidato extensa memorização, mas evidências do conhecimento acerca de
conceitos e equações usuais, de nomes, fórmulas químicas e propriedades das substâncias mais comuns
e/ou mais representativas.

1. PROPRIEDADES DA MATÉRIA
1.1. Estados físicos e mudanças de estado.
1.2. Propriedades gerais e específicas.
1.3. Substâncias elementares e compostas.
1.4. Misturas homogêneas e heterogêneas, métodos de separação de misturas.
1.5. Substâncias puras e critérios de pureza.

2. ESTRUTURA ATÔMICA
2.1. Números quânticos n, I, m e s.
2.2. Princípio Aufbau e da exclusão de Pauli.
2.3. Regra de Hund.
2.4. Configuração eletrônica de átomos e íons.

3. PERIODICIDADE QUÍMICA
3.1. Critério básico da classificação periódica.
3.2. Sistema periódico e estrutura eletrônica.
3.3. Classificação dos Elementos Químicos quanto à configuração eletrônica.
3.4. Número de oxidação.
3.5. A carga nuclear efetiva.
3.6. Propriedades periódicas: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, ponto de

fusão e ebulição.
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4. LIGAÇÕES QUÍMICAS
4.1. Ligação iônica.

4.1.1. Formação da ligações iônicas.
4.1.2. Raios iônicos.
4.1.3. Ligação iônica e energia.

4.2. Ligação Covalente.
4.2.1. Formação das ligações covalentes: teoria da ligação de Valência.
4.2.2. Estrutura de Lewis (Regra do Octeto: apenas um guia).
4.2.3. Ligações Coordenadas.
4.2.4. Ligações múltiplas.
4.2.5. Efeito indutivo.
4.2.6. Ressonância.
4.2.7. Eletronegatividade, periodicidade, polaridade e caráter iônico das ligações.
4.2.8. Propriedades das ligações: comprimento médio de ligação e energia média de ligação.
4.2.9. Geometria molecular.
4.2.10. Polaridade das moléculas.
4.2.11. Orbitais híbridos: sp, sp2 e sp3.

4.3. Ligações Metálicas.
4.3.1. Formação das ligações metálicas.
4.3.2. Modelo do mar de elétrons.

4.4. Forças intermoleculares.
4.4.1. Dipolo-Dipolo.
4.4.2. Forças de London.

4.5. Ligações e relação entre propriedades físicas e estruturais dos sólidos: iônicos, covalente,
metálicos e moleculares.

4.5.1. Ponto de fusão.
4.5.2. Decomposição pelo aquecimento.
4.5.3. Condutividade elétrica e térmica.
4.5.4. Maleabilidade.
4.5.5. Dureza.

5. GASES
5.1. Volume, pressão, temperatura, escalas.
5.2. Princípio de Avogadro.
5.3. Leis de Boyle, Charles, Gay-Lussac e Dalton.
5.4. Equação dos Gases Ideais.

6. NOTAÇÃO, NOMENCLATURA E REAÇÕES INORGÂNICAS
6.1. Funções Inorgânicas.
6.2. Conceito e nomenclatura de: óxidos, bases, ácidos, sais e hidretos.
6.3. Conceito e evidência das reações.
6.4. Principais reações inorgânicas: síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou

deslocamento, dupla troca e óxido-redução.
6.5. Balanceamento das equações químicas.

7. ESTEQUIOMETRIA
7.1. Conceitos: massa atômica, constante de Avogadro.
7.2. Leis Ponderais: conservação da massa, proporções definidas e proporções múltiplas.
7.3. Composição centesimal.
7.4. Fórmulas empírica, mínima e molecular.
7.5. Cálculos estequiométricos.

8. SOLUÇÕES
8.1. Conceito e tipos de solução.
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8.2. Solubilidade, interações soluto-solvente e o efeito da temperatura.
8.3. Soluções moleculares e iônicas.
8.4. Concentração de soluções: g/L, mol/L, mol/Kg, e fração molar.
8.5. Diluição e mistura de soluções.
8.6. Propriedades coligativas: conceitos e aplicações.

9. TERMOQUÍMICA
9.1. Aplicação do Primeiro Princípio da Termodinâmica às reações químicas.
9.2. Entalpia, entropia e energia livre.
9.3. Calorimetria.
9.4. Lei de Hess e equações termoquímicas.

10. CINÉTICA QUÍMICA
10.1. Velocidade de reação.
10.2. A constante cinética, a ordem e a molecularidade e a energia de ativação.
10.3. Fatores que influenciam a velocidade das reações.
10.4. Catálise.

11. EQUILÍBRIO QUÍMICO
11.1. Lei da ação das massas.
11.2. Equilíbrio homogêneo: a constante de equilíbrio e o princípio de Le Chatelier.
11.3. Equilíbrio heterogêneo: produto de solubilidade e efeito do íon comum.

12. ÁCIDOS E BASES
12.1. Caracterização de ácidos e bases.
12.2. Definições e aplicações das teorias de Arrhenius, Brfnsted-Lowry e de Lewis.
12.3. Constante de ionização.
12.4. Produto iônico da água, pH e pOH.
12.5. Conceito de hidrólise.
12.6. Conceito de solução tampão.
12.7. Titulação ácido-base (forte).

13. ELETROQUÍMICA
13.1. Oxidação e redução: conceitos e semi-reações.
13.2. Células eletroquímicas.
13.3. Eletrólise.
13.4. Leis de Faraday.

14 . RADIOATIVIDADE
14.1. Natureza das radiações.
14.2. Efeitos produzidos pelas radiações.

15. QUÍMICA ORGÂNICA
15.1. O átomo de carbono.
15.2. Ligações do carbono.
15.3. Representação dos compostos orgânicos.
15.4. Cadeias carbônicas.
15.5. Estudo das funções orgânicas (classificação, nomenclatura, forças intermoleculares,

propriedades físicas, caráter ácido, relatividade, solubilidade). Importância dos:
hidrocarbonetos, álcoois, éteres, fenóis, halogenetos, aminas, aldeídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, cloretos de ácidos, ésteres, anidridos e amidas.

15.6. Isomeria plana.
15.7. Isomeria espacial ou estereoisomeria: geométrica e ótica.
15.8. Principais reações orgânicas e sua importância no cotidiano:

15.8.1. Combustão de alcanos.
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15.8.2. Adições a alcenos e alcinos.
15.8.3. Substituição eletrofílica em aromáticos.
15.8.4. Substituição nucleofílica em halogenetos de alquila.
15.8.5. Desidratação de álcoois.
15.8.6. Oxidação de álcoois e aldeídos.
15.8.7. Redução de aldeídos e cetonas.
15.8.8. Neutralização e esterificação de ácidos carboxílicos.
15.8.9. hidrólises ácida e básica de ésteres.

15.9. Noções de:
15.9.1. Petróleo: principais compostos orgânicos derivados e suas aplicações.
15.9.2. Polímeros: sintéticos e naturais.

15.9.2.1. Classificação: polímeros de adição e condensação.
15.9.2.2. Nomenclatura.

FÍSICA

INTRODUÇÃO
O programa de Física visa explicitar os vários aspectos considerados importantes na educação

científica dos cidadãos e, principalmente, oferecer uma melhor orientação de estudo.

FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
A sociedade contemporânea cada vez mais exige cidadãos que, além de vários conhecimentos

específicos, tenham uma visão global das situações e sejam reflexivos e autônomos ao proporem soluções
para os problemas comuns. O próprio cotidiano das pessoas e sua maneira de entender e participar da
sociedade e do ambiente em que vivem vem sofrendo rápidas mudanças nos últimos anos.

As conseqüências da precariedade, ou mesmo da falta de uma educação científica adequada, são
muito mais perigosas em nossa época do que em qualquer outro período do passado. Se o intuito é formar
cidadãos críticos, com capacidade de discernimento nas discussões sobre questões científicas que afetam
a todos, deve-se fornecer aos mesmos uma educação em Ciência e Tecnologia que os capacite para tomadas
de decisões conscientes nesse setor da vida comunitária.

A Física, como ciência que procura explicar fenômenos e processos do mundo natural, desde os níveis
mais fundamentais até os mais complexos, é a responsável última pelas conquistas tecnológicas das quais
dependem o estilo de vida do mundo moderno. Na preparação para a prova de Física do Processo Seletivo
da UFRN, é aconselhável, portanto, que os candidatos procurem tratar esta ciência como um bem cultural
humano, historicamente construído, que faz parte da formação do cidadão e que fornece uma visão do
mundo enriquecedora e útil, independentemente da profissão que ele vier a exercer.

Deve ser evitada a todo custo a mera aquisição burocrática de “conhecimentos” descolados da
realidade, e a visão distorcida de que a Física serve apenas para resolver os problemas dos livros e do
“vestibular”, como se houvessem dois mundos distintos: o “daqui de fora”, onde vivemos, trabalhamos e
nos divertimos, e o mundo dos livros e aulas de Física do Ensino Médio.

A PROVA DE FÍSICA
A prova de Física tem por objetivo selecionar candidatos que tenham desenvolvido um “olhar físico”

sobre a realidade, que sejam capazes de refletir sobre o contexto da informação recebida e de perceber o
quanto de Física existe no cotidiano, mesmo em profissões e atividades onde, aparentemente, a Física não
pareça estar presente.

Para isso, conforme destacado mais abaixo, é necessário o estudo dos fenômenos físicos e o
entendimento do significado dos princípios de conservação e dos postulados e leis fundamentais da Física,
de modo a reconhecê-los nos mais variados contextos, aplicá-los em situações específicas e usá-los para
explicar os fenômenos naturais à nossa volta e compreender os avanços tecnológicos da nossa civilização.

A compreensão desses princípios e leis não deve ser confundida com a memorização mecânica de
seus enunciados, nem das fórmulas matemáticas que possam expressá-los.

Há alguns anos a prova de Física do Processo Seletivo da UFRN, com questões de múltipla escolha
e discursivas, sofreu uma significativa mudança de estilo na forma de cobrar os conteúdos. Portanto,
uma das práticas que ajudará na preparação dos candidatos é a familiarização maior possível com
essas últimas provas.
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Sugerimos, então, como um procedimento entre vários outros que os candidatos deverão adotar ao
se prepararem para esse Processo Seletivo, que eles tentem resolver, primeiramente sozinhos, depois em
grupo, com os colegas, e por fim pedindo a seus professores que resolvam em detalhe, todas as questões
de múltipla escolha e discursivas de Física da UFRN dos últimos quatro ou cinco anos.

HABILIDADES ESPERADAS
É um fato histórico que grande parte da formulação do conhecimento científico é fruto de criteriosas

observações experimentais. Como uma ciência que se propõe a explicar o funcionamento do mundo que
percebemos, a Física é uma disciplina experimental. Por conseguinte, os candidatos deverão estar atentos
para a importância do conhecimento de instrumentos básicos e de aparatos e procedimentos experimentais
que garantam uma formação adequada nesta disciplina.

A ênfase na abordagem fenomenológica, no cotidiano, na compreensão dos fenômenos naturais que
vemos e na tecnologia que usamos, não significa que os aspectos formais e quantitativos possam ser
desprezados. A Matemática é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da Física e os candidatos
devem estar preparados para usar devidamente as técnicas matemáticas necessárias. (Por exemplo, saber
distinguir o caráter vetorial de algumas grandezas e com elas operar de forma apropriada.)

Porém, deve-se sempre cuidar para não confundir Física com Matemática. Elas são bastantes distintas
quanto ao objeto de estudo, metodologia, objetivo, motivação e aplicação. Física guarda um vínculo essencial
com o mundo natural, e com este precisa estar em constante diálogo para ir sendo construída. A Física
utiliza a Matemática como ferramenta para explicitar relações formais e quantitativas, sempre que possível.

Em particular, não é admissível ensinar-se Física através de um receituário cheio de fórmulas. As fórmulas
devem ser, no máximo, ponto de chegada na tentativa de descrever-se quantitativamente algum fenômeno
físico observado e não como ponto de partida de algo que deve ser decorado sem entender-se sua origem e seu
significado. E mais: mesmo quando se chega a uma fórmula como descrição quantitativa de um fenômeno, o
mais importante é saber interpretar a expressão obtida, saber extrair da mesma as relações que ela explicita
entre as grandezas envolvidas. Entender se essas relações são diretas ou inversas, se as grandezas aparecem
segundo uma dependência linear ou não, qual a importância quantitativa relativa entre as grandezas
presentes, etc.

A título de exemplo, consideremos o caso da expressão para o módulo da força gravitacional, F =
G·m1�·m2 / r

2. Consideremos ainda que queremos reduzir o valor de F, mas que para tal só podemos alterar
os valores de m2 ou de r. Por que a redução de F será maior se dobrarmos o valor de r do que se reduzirmos
m2 pela metade? Afinal, em cada um desses dois tipos de mudança, m2 ou r só foram alterados de um fator
2. Em outras palavras: por que uma mudança de um fator 2 em m2 tem menos influência sobre o valor final
de F do que uma mudança também de um fator 2 em r? Outro tipo de análise daquela expressão, para a
situação pedida, pode ser: por que num caso F diminui se m2 diminuir e no outro F diminui se r aumentar?
E outras questões nessa linha.

Enfim, é necessário, durante as aulas ou estudos, estimular discussões que de fato levem à reflexão
do significado de uma expressão quantitativa e das relações que ela explicita entre as grandezas envolvidas.
Uma fórmula, repetimos, é etapa final no tratamento quantitativo de um fenômeno físico. Porém, mesmo
após ser obtida, qualquer fórmula precisa ser trabalhada a fundo, para que, em vez de ser um conjunto
ininteligível de números e letras, ela adquira sentido naquilo que está resumidamente mostrando sobre o
fenômeno.

Neste mesmo sentido de argumentação, visando reforçar o treino no manejo e no entendimento de
fórmulas, é particularmente importante que se discuta e se explore com maior dedicação e freqüência o
tratamento literal para problemas em geral. Existe uma tendência no ensino médio, de se resolver problemas
de Física começando por rapidamente substituir os valores dados para as grandezas e se obter resultados
numéricos. Embora esse tipo de resultado possa ser o desejado em muitas respostas finais, ele só deveria
ser buscado na última etapa da solução de um problema.

Sempre que possível deve-se tentar obter primeiramente uma solução literal, geral, para o problema. A
substituição precipitada de valores numéricos pode fazer, por um lado, com que se faça contas desnecessárias
(pois muitas vezes há grandezas que numa manipulação algébrica se cancelariam, e, portanto, nem entrariam
nos cálculos), o que aumenta a possibilidade de erros de conta, e, por outro lado, não permitisse obter
soluções gerais. Soluções literais explicitam as dependências relativas entre as grandezas envolvidas e
fornecem, na verdade, classes de soluções. Em geral, uma solução literal é válida não apenas para um dado
problema em particular, mas para uma série de outros problemas semelhantes. A solução literal possibilita
que se tenha uma visão de conjunto mais aprofundada do tipo de problema tratado.

É importante também a análise e compreensão do domínio de validade de uma certa lei ou fórmula.
A Física estuda a natureza através da construção de modelos. Estes, em geral, são válidos apenas dentro
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de certas aproximações ou domínios. Por exemplo: embora atualmente se considere que uma descrição
física da natureza deve ser, em última instância, de caráter quântico-relativístico, uma descrição
newtoniana é válida para lidarmos com movimentos de corpos macroscópicos habituais em nosso
cotidiano. É muito importante ter-se claro os respectivos domínios de validade dos modelos físicos
estudados.

Outro aspecto relevante a se considerar na solução dos problemas em Física é a análise posterior
cuidadosa do resultado obtido. Este aspecto tem sido muito negligenciado no ensino de Física, infelizmente.
Não basta apenas fazer análise prévia do problema e seguir todas as orientações já destacadas
anteriormente. Elas são fundamentais para aumentar a chance de acerto na solução, mas outro cuidado
essencial é, após o problema ter sido resolvido, retornar a ele e, com base em seus conhecimentos de Física,
analisar em detalhe se o resultado obtido de fato é razoável ou faz sentido para aquele problema em
particular.

Em outras palavras: a solução de um problema de Física não termina quando se chega a um resultado;
após isto, é necessário ainda avaliar a consistência da resposta obtida para o caso em questão. Um cuidado
desse tipo pode evitar erros grosseiros muitas vezes encontrados, como, por exemplo, aceitar como resposta
que a velocidade de um objeto seja maior que a velocidade da luz no vácuo, ou que a distância da Terra à
Lua seja de 5 metros, ou que o tempo de queda livre de uma manga, que cai de madura, é de 1.800 segundos,
e muitos outros exemplos de erros nessa linha. Uma análise criteriosa do resultado no contexto do problema
tratado pode evitar muitos desses erros e melhorar a chance de se apresentar uma solução correta ao
problema.

É fundamental também que os candidatos invistam no aprimoramento de suas habilidades de leitura e
compreensão de textos. A solução de um problema, mesmo que de Física, não pode ser adequadamente
encaminhada se não se entendeu antes, com clareza, qual é a situação descrita e o que está sendo pedido.
Neste sentido, não se deve iniciar a solução de um problema sem antes ler com atenção o enunciado (por
mais simples que aparente ser), em número suficiente de vezes que, de fato, garanta que ele tenha sido
compreendido. Tal procedimento evita mal-entendidos e também aumenta a chance de se acertar na solução
do problema.

Espera-se ainda que os candidatos sejam capazes de sintetizar, perceber o conjunto das coisas, separar
os fatos importantes dos irrelevantes, estabelecer relações entre coisas diferentes e tirar conclusões, e
distinguir as hipóteses simplificadoras implícitas em modelos teóricos usados no tratamento quantitativo
de muitos problemas.

Para a prova discursiva é fundamental saber se comunicar por escrito de modo claro, organizado e
lógico. Portanto, esta é mais uma habilidade que merece atenção especial e deve ser bastante exercitada pelos
estudantes.

PROGRAMA
Este Programa está dividido em três seções igualmente importantes. Essa divisão foi feita para auxiliar

os estudantes e professores na organização do estudo. Elas estão completamente interligadas.
Para facilitar tal organização, o Programa está apresentado de forma razoavelmente detalhada. Embora

tenha sido seguida a maneira usual de divisão em termos de áreas da Física (o que foi chamado abaixo de
tópicos específicos), os candidatos não deverão perder de vista o caráter unificado desta ciência e evitar
um estudo baseado numa abordagem excessivamente compartimentada desses temas.

Além disso, a ordem em que os vários conteúdos ou tópicos estão apresentados é, em parte, uma
concessão à distribuição em que eles tradicionalmente costumam aparecer. Porém, na verdade, há uma
relativa independência entre vários dos assuntos abaixo. Por isto, eles não precisam necessariamente ser
todos abordados na ordem em que estão arrolados.

A prova almeja cobrir os diversos campos da Física de forma equilibrada, embora flutuações na
distribuição das questões possam ocorrer de ano para ano.

Para maior clareza, estão explicitados também o que aqui foi denominado de conteúdos e
procedimentos básicos. São tópicos que permeiam essencialmente todas as áreas da Física e sugestões de
procedimentos que ajudam no tratamento de um problema em Física. Os candidatos, contudo, não deverão
ser induzidos à noção equivocada de que estes tópicos devem ser estudados de maneira
descontextualizada dos fenômenos físicos.

PRINCÍPIOS E LEIS FUNDAMENTAIS DA FÍSICA
A Física busca, como toda a ciência, a descrição mais simples possível para um dado conjunto de

fenômenos. O poder de descrição dessa área do conhecimento, e uma de suas belezas também, reside no
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fato de que a descrição de toda a natureza física que se conhece está apoiada em um conjunto relativamente
pequeno de princípios e leis fundamentais.

A existência desses princípios, que foram sendo propostos ao longo da história da Física e até o
momento têm sido experimentalmente comprovados, possibilita que o ser humano estude situações
muito extremas na Terra ou fora dela. Possibilita ainda que futuros ou passados muito distantes no
universo sejam estudados com relativa confiabilidade. Estes procedimentos estão baseados na premissa
de que os mesmos princípios fundamentais valem em qualquer parte do universo e em qualquer tempo.
É preciso ter claro, contudo, que tal premissa funciona como uma hipótese de trabalho. Isto é, embora ela
permita que se avance no estudo físico da natureza, sua sustentabilidade só pode ser assegurada enquanto
não houver nenhuma evidência experimental ou observacional que a desqualifique.

Tudo isso nos permite ter uma visão unificada do universo físico e avançar muito na sua descrição,
com implicações tanto na pesquisa básica e na aquisição de conhecimentos como no desenvolvimento de
novas tecnologias e na reformulação de nossa visão de mundo.

Vejamos alguns exemplos disto que estamos falando. Dentro de certas aproximações, as mesmas
leis (e, conseqüentemente, os mesmos tratamentos e formalismos) que descrevem a colisão entre duas
bilocas, descrevem igualmente a colisão entre duas partículas subatômicas ou também a colisão entre
duas galáxias; ou ainda, os mesmos princípios envolvidos para explicar o movimento de uma bailarina
que fecha os braços enquanto gira, também explicam o que acontece com uma estrela girante que se
contrai até formar um pulsar, e também explicam o que ocorre com uma pedra amarrada num barbante
que se enrola no dedo enquanto gira. E há inúmeros outros exemplos desse tipo.

Por isso, analisar fisicamente uma situação significa, em grande medida, buscar a essência por trás
da aparência, ou tentar enxergar uma unidade por trás da aparente diversidade de fenômenos.

Quando se entende o poder e as profundas implicações contidos em um princípio ou lei fundamental,
se percebe que, na verdade, são poucos os problemas de Física realmente originais, pelo menos para o
ensino médio. Se você (estudante e professor) investir no estudo desses princípios e leis, enxergará
claramente porque muitos fenômenos que parecem muito diferentes uns dos outros na verdade são apenas
situações diferentes envolvendo os mesmos princípios.

Com base nesse tipo de enfoque você pode começar a inventar problemas de Física, e é até possível
que “adivinhe” algumas das questões que vão ser pedidas nas próximas provas de Física do Processo
Seletivo da UFRN! Afinal, quem inventa os problemas dessas provas parte dessas leis e princípios e os
aplica às mais variadas situações para criar muitas daquelas questões. Você pode estar lendo uma revista
ou presenciando um acontecimento na rua ou ouvindo um relato qualquer e começar a “ver” qual seria “a
física que está por trás” daquilo, daí você pode ter uma idéia para propor um problema de Física envolvendo
aquela situação.

Adquirir um “olhar físico” sobre a realidade, conforme estamos ressaltando aqui, significa poder
compreender os distintos fenômenos cotidianos que nos cercam, assim como as várias aplicações
tecnológicas das quais nos utilizamos ou os processos que ocorrem em outras partes do universo e em
diversos contextos, segundo leis físicas fundamentais. Mas não confunda: não há macete aqui. Ou você
entende a essência de um princípio fundamental e a enxerga mesmo quando ela está “disfarçada”, embutida
em uma situação qualquer, ou não há como inventar problemas e “adivinhar” o que pode vir a ser cobrado
no vestibular.

Ao tentar inventar problemas de Física, você perceberá a diferença entre ter a idéia e escrevê-la de
maneira fisicamente correta. Será ótimo exercício para você examinar e esclarecer quantas suposições,
simplificações e aproximações estão implícitas num problema comum de Física. Experimente e não desista,
mesmo frente às dificuldades iniciais, que certamente surgirão. Inventar problemas de Física exige muito
conhecimento nessa área, mas, aos poucos, é possível fazer, isto é, ao mesmo tempo, aprender muita Física
dessa forma. Sugerimos ainda que ao fazer isto, você discuta os problemas inventados com os colegas e
professores. Muitas vezes, só alguém de fora pode perceber falhas ou imprecisões naquilo que se está
propondo.

Pelo que foi sucintamente exposto acima, vê-se que é essencial os estudantes compreenderem como
todo o edifício da Física está alicerçado e vai sendo construído sobre alguns poucos princípios
fundamentais, que, para o ensino médio, numa primeira abordagem, podem ser assim resumidos:

• Conservação da energia
• Conservação do momento linear
• Conservação do momento angular
• Conservação da carga elétrica
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• Leis de Newton
• Lei da gravitação universal
• Leis da termodinâmica
• Leis do eletromagnetismo
• Postulados da teoria da relatividade especial
• Princípio da incerteza

CONTEÚDOS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS
Nesta seção incluímos tópicos que permeiam essencialmente todas as áreas da Física, ou que

explicitam a relação desta disciplina com outras áreas do conhecimento humano, além de procedimentos
habituais em ciência que auxiliam na solução de problemas.

Insistimos, porém, que os candidatos não sejam induzidos à noção equivocada de que estes tópicos
devem ser estudados de maneira descontextualizada dos fenômenos físicos. A presente divisão se faz apenas
por finalidade didática, para dar uma melhor orientação nos estudos.

I. Grandezas físicas:
1. A definição de grandezas físicas e as leis da Física.
2. Grandezas fundamentais e derivadas.
3. Padrões e sistemas de unidades.
4. Análise dimensional.

II. Medidas e representações
1. Notação científica e ordem de grandeza.
2. Erros e algarismos significativos.
3. Construção e interpretação de tabelas, gráficos e diagramas.

III. Vetores:
1. Grandezas escalares e vetoriais.
2. Notação vetorial e representação geométrica de vetores.
3. Adição e subtração vetorial em uma, duas e três dimensões (método geométrico).
4. Multiplicação de um vetor por um escalar; vetor unitário.
5. Representação de vetores em termos de suas componentes cartesianas retangulares.
6. Adição e subtração vetorial em uma, duas e três dimensões (método analítico).

IV. Análise de texto e comunicação por escrito: compreensão da situação descrita e do que está sendo
pedido, verificação de hipóteses envolvidas, levantamento de dados, observância das unidades
consideradas, verificação de qual o tratamento é mais adequado (clássico, relativístico, quântico) etc. Na
prova discursiva, em particular, redação das respostas de modo claro, organizado e lógico.

V. Análise dos respectivos domínios de validade dos modelos, leis e fórmulas em Física: a construção
de modelos em Física, suposições e aproximações feitas e as conseqüentes limitações na aplicabilidade
dos modelos, leis e fórmulas resultantes.

VI. Análise de resultados: coerência na dimensão da grandeza obtida, consistência da expressão literal
resultante, ordens de grandezas, valores esperados como resposta a partir da “intuição física” (estimativas
quantitativas preliminares), comparação dos resultados obtidos com a situação tratada e avaliação da sua
pertinência, etc.

VII. Análise de fórmulas e de expressões literais em geral: familiarização na obtenção de soluções
literais para os problemas (mesmo que haja valores dados; neste caso a substituição dos mesmos deve ser
feita apenas ao final), sempre que esse tipo de solução for conveniente.

VIII. Familiarização com experimentos básicos nos vários ramos da Física.
IX. Discussões envolvendo elementos de história e filosofia da ciência: experiências mentais ou de

pensamento (“Gedanken experiment”), revolução tecnológica e impacto social e ambiental, a educação
científica na formação do cidadão, propostas de abordagens sistêmicas e holísticas, posturas críticas em
geral, o despertar de uma nova consciência, etc.

X. Tópicos Específicos
Nesta seção explicitamos os tópicos específicos. Insistimos, mais uma vez, que a Física é uma só e

que esta divisão em tópicos é uma necessidade didática. Nos momentos de estudos é preciso sempre ter
em mente que todos os tópicos, desta e das outras duas seções deste Programa, estão interligados.

A tendência cada vez maior é que essa unidade do mundo físico se reflita nos problemas de Física
no ensino médio e, em particular, nas questões de vestibular. Portanto, após os estudos iniciais dos
princípios fundamentais, conteúdos básicos e tópicos específicos, estudantes e professores devem sempre
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procurar fundi-los, na tentativa de adquirirem uma visão e uma descrição mais completas e realistas do
mundo físico em que vivemos.

A) INTRODUÇÃO
I - Física e Sociedade: a relação da Física com: outras ciências, as diferentes profissões, aplicações

tecnológicas, a cultura, a ética, etc.
II - Método Cientifico: observação , experimentação, abstração, indução, leis, modelos e teorias físicas,

domínio de validade.

B) MECÂNICA CLÁSSICA
I - Cinemática:

1. Conceitos básicos: partícula, referencial, sistemas de coordenadas, trajetória; vetores: posição,
deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração
instantânea. Para tais conceitos, quando pertinente, além do tratamento linear acrescentar o
tratamento angular e correlacioná-los.

2. Movimento em uma dimensão:
a) Movimento retilíneo uniforme (M.R.U).
b) Movimento retilíneo uniformemente variado (M.R.U.V).
c) Queda livre: visão histórica (Aristóteles, Galileu, tratamento matemático newtoniano).

3. Movimento num plano:
a) Movimento circular uniforme (M.C.U.).
b) Movimento circular uniformemente variado (M.C.U.V.).
c) Movimento de projéteis.

4. Movimento em três dimensões.
5. Mudança de referencial; aplicação ao movimento de translação uniforme: relatividade de Galileu,

transformação de Galileu, adição clássica de velocidades, invariantes de Galileu.
6. Experiências envolvendo medições de grandezas cinemáticas.

II – Dinâmica da Partícula:
Conceitos básicos: sistema, vizinhança, sistema isolado, corpo padrão, força, massa, peso, etc.

1. Leis de Newton: definição de referencial inercial e não-inercial, força fictícia ou inercial, aplicações
da 1ª, 2ª e 3ª leis de Newton.

2. Forças básicas da natureza: gravitacional, eletromagnética, interação forte, interação fraca.
3. Forças derivadas: forças interatômicas (tração, força de Van der Waals, “reação normal de contato”,

expressão da força elástica - lei de Hooke); forças de atrito, forças de resistência em fluidos, etc.
4. Experiências envolvendo medições de grandezas dinâmicas.

III – Energia:
1. Trabalho de uma força constante.
2. Trabalho de uma força variável.
3. Potência média e instantânea.
4. Energia cinética e o teorema do trabalho e energia.
5. Forças conservativas e não-conservativas.
6. Energia potencial (gravitacional, elástica, elétrica, etc.).
7. Análise do movimento a partir da curva de energia potencial.
8. Lei de conservação da energia mecânica.
9. Lei de conservação da energia total.
10. Experiências envolvendo comparações de quantidades de energia.

IV - Momento Linear:
1. Centro de massa (localização, movimento).
2. Momento linear de uma partícula e de um sistema de partículas.
3. Conservação do momento linear.
4. Impulso, colisões (elásticas e inelásticas).

V - Momento Angular:
1. Torque ou momento de uma força.
2. Momento angular de uma partícula e de um sistema (discreto ou contínuo).
3. Relação entre torque e a variação do momento angular.
4. Conservação do momento angular.
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5. Energia cinética de rotação e momento de inércia.
6. Movimento combinado de translação e rotação de um corpo rígido.

VI - Equilíbrio de Corpos Rígidos:
1. Equilíbrio de corpo rígido, conceito de centro de gravidade.
2. Formas de equilíbrio.
3. Máquinas simples e ferramentas.

VII – Gravitação:
1. Visão histórica da gravitação.
2. Newton e a lei da gravitação universal; campo gravitacional.
3. Equivalência entre massa inercial e gravitacional.
4. Movimentos de satélites artificiais e corpos celestes em geral; leis de Kepler; velocidade de

escape.
5. Relações entre gravitação, expansão do universo e modelos cosmológicos contemporâneos: lei

de Hubble, radiação de fundo etc.
VIII - Hidrostática:

1. Propriedades dos fluidos.
2. Densidade e pressão.
3. Teorema de Stevin.
4. Princípio de Pascal.
5. Princípio de Arquimedes.
6. Dispositivos (barômetro, manômetro, prensa hidráulica, etc.).

 C) TERMODINÂMICA
I - Temperatura e Dilatação Térmica:

1. Equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica.
2. Medida da temperatura, tipo de termômetro, escalas de temperaturas e dilatação térmica de

sólidos e líqüidos, comportamento térmico da água.
3. Calorimetria: conceito de calor, calor sensível, calor latente, capacidade térmica, calor específico,

equação fundamental da calorimetria.
4. Estados físicos da matéria, mudanças de estados físicos, diagrama de fases.
5. Princípios de transmissão de calor: fluxo térmico, processos de transmissão de calor (condução,

convecção, radiação).
6. Experiências envolvendo medidas de temperaturas e processos térmicos; equivalente mecânico

do calor.
II - Gases:

1. Variáveis de estado, equação de Clapeyron - lei geral dos gases perfeitos
2. Transformações gasosas particulares: isobárica (lei de Charles); transformação isocórica (lei de

Charles e Gay Lussac); transformação isotérmica (lei de Boyle); transformação adiabática (lei
de Poisson).

3. Teoria cinética dos gases (cálculo cinético da pressão, interpretação cinética da temperatura);
calor específico de um gás ideal.

4. Experimentos associados às transformações gasosas (adiabática, isotérmica, isocórica, isobárica).
5. Energia interna (lei de Joule); trabalho nas transformações gasosas; primeira lei da

termodinâmica e aplicações.
III - Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica:

1. Transformações cíclicas; transformações reversíveis e irreversíveis; segunda lei da
termodinâmica; máquinas térmicas; ciclo de Carnot e outros; escala absoluta de temperatura;

2. Degradação da energia; entropia e desordem; entropia e a segunda lei da termodinâmica.

D) ELETROMAGNETISMO
I - Carga Elétrica e Campo Elétrico:

1. Carga elétrica, conservação, quantização.
2. Condutores e isolantes (dielétricos); processos de eletrização e de polarização; detetores

eletrostáticos.
3. Lei de Coulomb.
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4. Conceito de campo versus interação à distância; campo elétrico (cálculo , representação em
termos de linhas de forças, etc).

5. Fluxo do campo elétrico; lei de Gauss; propriedades eletrostáticas de um condutor (blindagem
eletrostática, poder das pontas, etc.).

6. Partículas carregadas num campo elétrico.
7. Potencial elétrico, diferença de potencial e energia potencial elétrica (cálculo para diversas

distribuições de cargas).
8. Relação entre potencial e campo elétricos.
9. Eletricidade atmosférica, procedimentos e dispositivos de segurança.
10. Capacitores e dielétricos, capacitância (cálculo de capacitância para diversos tipos de

capacitores, associação de capacitores , energia armazenada num capacitor, energia elétrica).
11. Experimentos em eletrostática.

II - Correntes e Circuitos Elétricos:
1. Corrente elétrica, resistência elétrica (resistores ôhmicos e não-ôhmicos), resistividade,

condutividade, lei de Ohm, associação de resistores, potência elétrica dissipada num resistor
(efeito Joule).

2. Força eletromotriz, fontes de força eletromotriz, associação de fontes de força eletromotriz, circuitos
de corrente contínua e leis de Kirchhoff.

3. Instrumentos elétricos de medição, dispositivos de segurança e procedimentos experimentais.
III – Magnetismo:

1. Campo magnético (definição), fontes de campo magnético, medição do campo magnético, força
magnética e força de Lorentz, força magnética sobre uma corrente elétrica, torque sobre uma espira
de corrente, trajetórias de uma carga num campo magnético uniforme.

2. Lei de Gauss do magnetismo, o problema do monopolo magnético, magnetismo terrestre.
3. Lei de Ampère; o valor do campo magnético nas proximidades de um fio longo, linhas de campo

magnético, interação entre fios percorridos por correntes elétricas, campo de um solenóide, energia
magnética.

4. Lei de Biot-Savart.
5. Fluxo de campo magnético, lei de Faraday, lei de Lenz.
6. Correntes de Foucault: aplicações (fornalhas de indução, freios magnéticos, etc.) .
7. Corrente alternada: valores eficazes, alternadores, dínamos, transformadores, dispositivos de

segurança.
8. Experimentos em magnetismo e em eletromagnetismo.

E) OSCILAÇÕES E ONDAS
I - Conceitos Gerais:

1. Oscilações.
2. Cinemática e dinâmica do movimento harmônico simples (M.H.S.).
3. Considerações de energia no M.H.S.
4. Exemplos de M.H.S. (pêndulo simples, sistema massa-mola etc.).
5. Oscilações forçadas; ressonância.
6. Conceito de onda e caracterizações quanto:

– à natureza (mecânica, eletromagnética, ondas de matéria);
– aos modos de propagação (longitudinal, transversal);
– à forma das frentes de ondas (plana, circular, cilíndrica, esférica, etc.);
– ao processo de propagação (caminhantes ou progressivas, estacionárias);
– à composição espectral (monocromática, policromática).

7. Conceitos, grandezas e parâmetros associados ao processo ondulatório: comprimento de onda,
freqüência, período, amplitude, fase, diferença de fase, número de onda, intensidade, velocidade
de fase, velocidade de grupo, etc.

8. Princípio de Huygens - Propriedades das ondas: princípio da superposição, reflexão, refração,
interferência, difração, polarização.

II - Acústica:
1. Ondas sonoras e suas propriedades, freqüência, altura e espectro sonoro, sub-som e ultra-som,

velocidade de propagação do som, intensidade e nível de intensidade.
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2. Efeito Doppler.
3. Batimento.
4. Física do aparelho auditivo.
5. Experimentos em acústica.

III - Óptica:
1. Luz e radiação eletromagnética, espectro eletromagnético, energia eletromagnética, fontes de

luz, princípios da óptica geométrica e aplicações.
2. Reflexão da luz (leis, construção de imagens para espelhos planos e esféricos, utilizando

abordagens analítica e gráfica).
3. Refração da luz (lei de Snell, reflexão total, dioptros planos, prismas, fibras ópticas, cor de corpos

iluminados, pigmento, arco-íris, miragem, lentes esféricas, etc.).
4. A Física do olho humano.
5. Instrumentos ópticos.
6. Óptica física: difração, experiência de Young, interferência em película delgada, difração em

fenda única, em fenda circular, em fenda dupla etc.
7. Efeito Doppler.
8. Polarização da luz; métodos de polarização da luz.
9. Experimentos em óptica.

E) FÍSICA MODERNA
I – Introdução: perfil da física clássica (mecanicismo newtoniano, determinismo; sucessos e influências

em outras áreas do conhecimento humano, inconsistências que deram origem ao nascimento da teoria
quântica e da relatividade); influência das idéias e conceitos da física moderna na cultura e na evolução
atual do pensamento humano.

II – Relatividade:
1. Noção de invariância das leis da física.
2. Base experimental da teoria da Relatividade Especial ou Restrita (T.R.E.); o problema do

eletromagnetismo e o conceito de éter; tentativas de localizar o sistema de referência absoluto; a
experiência de Michelson-Morley; etc.

3.Postulados da T.R.E..
4. Observador em T.R.E.; transformação de Lorentz e suas principais conseqüências (relatividade

da simultaneidade, dilatação temporal, contração de comprimento, adição relativística de
velocidades, etc.).

5. Momento relativístico.
6. Limite clássico das equações relativísticas.
7. Equivalência entre massa e energia.

III - Teoria Quântica:
1. Radiação de corpo negro: lei de Stefan-Boltzmann, lei do deslocamento de Wien, teoria clássica

da radiação, catástrofe do ultravioleta e teoria quântica de Planck.
2. Efeito fotoelétrico.
3. Natureza dual da radiação eletromagnética (princípio da complementaridade de Bohr).
4. Ondas de matéria (postulado de de Broglie).
5. Princípio da Incerteza.
6. Modelos atômicos de Thomson, Rutherford, Bohr e o espectro do átomo de hidrogênio.
7. Física nuclear: estrutura nuclear e energia de ligação, desintegração radioativa, fissão e fusão

nucleares, aplicações da física nuclear.

MÚSICA

NOTA: o candidato deverá ler o Edital específico para a prova de música afixado
na Escola de Música, na COMPERVE e divulgado na Internet.

A prova de conhecimentos em Teoria Musicßal e Musicologia abrangerá os seguintes tópicos:
1. Pauta, claves, notas, figuras de valor, pausas, ligaduras, compassos simples e compostos,

correspondentes e alternados, quiálteras, síncopes e contratempos.
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2. Intervalos naturais e alternados, inversões, acidentes, escalas maiores e menores, modos.
3. Acordes e tonalidades (tons vizinhos, homônimos, afastados e enarmônicos).
4. Pequenas formas, texturas (homofônicas, polifônicas e monofônicas) e estilos musicais na

história da música ocidental.
Os programas das provas de Execução de Instrumento ou Vocal estão disponíveis na Secretaria do

Curso, na Escola de Música e na COMPERVE.
Além de canto, poderão realizar o teste de habilidade candidatos aos seguintes instrumentos: piano,

violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, fagote e
percussão.

6 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Será divulgada, via internet, a relação nominal dos aprovados com a classificação e o Extrato de
Desempenho de todos os candidatos.

7 – CADASTRAMENTO E MATRÍCULA

Será publicado o Edital de cadastramento e matrícula no dia da publicação do resultado do Processo
Seletivo 2004.

Você estará habilitado a se cadastrar na UFRN no curso para o qual prestou concurso, se atender a
todas as condições listadas a seguir:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo 2004 e selecionado para as vagas existentes;

b) Ter concluído, até a data do cadastramento na UFRN, o ensino médio ou equivalente;

c) Apresentar, no local de cadastramento, e entregar cópia legível e autenticada dos seguintes
documentos:

– Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente)
– Histórico escolar do ensino médio
– Carteira de identidade
– Título de eleitor
– Comprovação de estar em dia com o serviço militar (para os candidatos do sexo masculino).

INFORMAÇÕES SOBRE CADASTRAMENTO

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DAE – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

REITORIA – CAMPUS UNIVERSITÁRIO, LAGOA NOVA

CEP: 59.072-970 – NATAL-RN
TELEFONE: (0XX) 84 215.3222

E-MAIL: PROGRAD@REITORIA.UFRN.BR


