


Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Reitor
José Ivonildo do Rêgo

Vice-Reitor
Nilsen Carvalho F. de Oliveira Filho

Pró-Reitor de Administração
Luiz Pedro de Araújo
Pró-Reitora de Extensão

Ilza Araújo Leão de Andrade
Pró-Reitor de Graduação
Antônio Cabral Neto

Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral
Oswaldo Hajime Yamamoto

Pró-Reitor de Pesquisa
Ananias Monteiro Mariz

Pró-Reitora de Pós-Graduação
Edna Maria da Silva

Pró-Reitor de Recursos Humanos
João Carlos Tenório Argolo

COMPERVE
Comissão Permanente do Vestibular

Presidente
Betania Leite Ramalho

Coordenadora de Concursos
Gizele Daniel de Almeida

Coordenadora de Estatística
Iloneide Carlos de Oliveira Ramos

Coordenador Financeiro e de Projetos
Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira

Equipe Técnica
Alexandre Coelho Gomes

Beatriz Salgado Ribeiro dos Santos
Édipo Elder Fernandes de Melo

Equipe Pedagógica
Isauro Beltrán Nuñes

Jorge Luiz Pinho Lopez
Katarina Maria Câmara Martins

Capa
Ivana Lima

Editoração Eletrônica
Marcus Vinícius Devito Martines

Endereço Eletrônico
 comperve@comperve.ufrn.br

Site
www.comperve.ufrn.br

Telefone/Fax 
(0xx84) 3211.9203 – 3211.9202

Endereço
Av. Sen. Salgado Filho, BR 101, Campus Universitário, 

Lagoa Nova – CEP: 59072-970 – Natal/RN



Mensagem do Reitor

Caro(a) Candidato(a),

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte se prepara para realizar mais um processo seletivo para 
preenchimento das vagas dos seus cursos de graduação, evento tradicionalmente conhecido pelo nome de 
vestibular.  A cada ano, procuramos aprimorar o nosso vestibular, com o objetivo de garantir aos estudantes 
do ensino médio um acesso cada vez mais democrático ao sistema público de ensino superior.

Entendemos que a ampliação do acesso deve ser um objetivo sempre presente nas discussões acerca do 
futuro das universidades públicas, e que o vestibular que estas promovem deve ser um indutor de qualidade 
para o ensino médio, apoiando-se nos princípios da política nacional para esse nível de ensino. A democratiza-
ção do acesso, por sua vez, tomando-se como parâmetro a realidade brasileira atual, exige das universidades 
a criação de mecanismos para a inclusão de jovens pertencentes a setores da sociedade tradicionalmente 
excluídos ou em desvantagem em relação a outros, mais favorecidos socialmente. 

Ao longo dos últimos três anos, portanto, a UFRN passou a implantar, gradualmente, algumas me-
didas inclusivas, ampliando ainda outras que já estavam em curso, a exemplo da isenção de pagamento 
da taxa do vestibular para alunos da rede pública. O percentual de candidatos isentos de pagamento da 
taxa de inscrição do nosso vestibular é um dos mais altos do país. Ano passado chegamos a 6.500 isenções, 
correspondentes a 56,6% dos candidatos da rede pública. Agora, para o vestibular 2007, a isenção será 
ampliada para 6.500 isenções totais e 4.500 parciais (50% do valor da taxa). É preciso ressaltar o esforço que 
fazemos para atingir esses resultados, uma vez que o vestibular é um evento oneroso e auto-sustentável, 
sem recursos previstos no orçamento da universidade.

Uma das medidas inclusivas mais importantes por nós adotadas diz respeito ao argumento de inclusão, 
que entrou em vigor no vestibular do ano passado. Trata-se de um sistema de pontuação adicional, dife-
renciado, que toma como referência critérios socioeconômicos e de desempenho, ampliando as chances 
de aprovação de candidatos oriundos da rede pública em cursos mais concorridos. Uma vez aprovado na 
primeira fase do vestibular, o candidato, para se valer do argumento de inclusão, além de ter cursado todo 
o ensino médio na rede pública, em qualquer ano (ou estar concluindo o ensino médio em 2006), deverá 
também ter concluído o último ano do ensino fundamental na rede pública.

Para o vestibular 2007, estamos disponibilizando um total de 3.926 vagas, 109 a mais do que no ano 
anterior, das quais 100 se originam de três novos cursos criados na universidade – o Curso de Teatro, em 
Natal (25 vagas), o Curso de Turismo, em Currais Novos (40 vagas), e o Curso de Enfermagem, em Santa 
Cruz (35 vagas).

Intensifica-se o processo de interiorização da universidade e ampliam-se os locais de aplicação das 
provas. Pela primeira vez em nossa história, serão aplicadas provas em Mossoró e também em Santa Cruz, 
uma vez que este município passará a oferecer o Curso de Enfermagem, em nosso novo Campus.

A grande novidade do vestibular 2007 fica por conta dos procedimentos de inscrição, exclusivamente 
via internet. Providências estão sendo tomadas para informar e orientar todo o processo, em todo o Estado 
do Rio Grande do Norte.

Este manual, contendo as principais informações sobre o vestibular 2007, foi feito pensando espe-
cialmente 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 vestibular 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
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LEiA CoM ATENÇÃo ToDo o MANuAL

1. Inscrições

 O candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de 
identificação.

1.1 Candidato QUE TENHA ACESSO à Internet (pagante ou isento total ou parcial)

A partir das 08 horas do dia 07 de agosto até as 23h59min do dia 27 de agosto de 2006

	Acesse o site www.comperve.ufrn.br e siga as instruções constantes no Formulário de Inscrição.

1.2 Candidato que NÃO TENHA ACESSO à Internet (pagante da Rede Pública de Ensino e isento 
total ou parcial)

Na sede da Comperve, ou nos campi de Caicó e Currais Novos, nos dias úteis do período de 07 a 25 de 
agosto de 2006, das 08 às 17 horas.

Todas as informações prestadas no preenchimento do Formulário de Inscrição são 
de inteira responsabilidade do candidato. Não serão acatadas reclamações em ra-
zão de prejuízos decorrentes de preenchimento incorreto.

O pagamento da inscrição deverá ser feito, exclusivamente, nas agências do Banco do 
Brasil, no período de 07 a 28 de agosto de 2006, no horário de seu funcionamento.

1.3 Informações sobre a validação da inscrição

Consulte a situação de sua inscrição, a partir do dia 01 de setembro de 2006, no site 
www.comperve.ufrn.br.

	Caso sua inscrição não esteja validada, apresente à COMPERVE, no horário das 7h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min, pessoalmente, via fax ou por correio, cópia do:

 – comprovante de pagamento (para o candidato pagante) ou

 – comprovante de inscrição (para o candidato isento).

2. Portadores de necessidades especiais

	O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para rea-
lizar as provas deverá entregar um requerimento (2 vias) na sede da COMPERVE, acom-
panhado de um atestado médico com a descrição de sua necessidade e a especificação do 
tratamento diferenciado adequado.

 O requerimento e o atestado médico deverão ser entregues na sede da COMPERVE, nos dias 
úteis do período de 07 a 28 de agosto de 2006, no horário das 7h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min.

	O candidato com necessidades especiais , conforme a sua necessidade, será avaliado por uma 
junta médica da UFRN, nos dias úteis do período de 04 a 20 de setembro de 2006.

	O candidato com necessidades especiais será comunicado via postal, com aviso de recebimen-
to, sobre o dia, o local e o horário do seu comparecimento à junta médica.

	A junta médica emitirá laudo conclusivo acerca da necessidade, sendo terminativa sobre a so-
licitação feita pelo candidato.
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3. Cartão de Inscrição

importante: O Cartão de Inscrição só será entregue ao próprio candidato.

Documentos necessários para recebimento do Cartão de Inscrição:

a) documento original de identificação utilizado na inscrição (não ficará retido);

b) comprovante de conclusão ou de que está concluindo o ensino médio (não ficará retido);

c) duas fotografias 3x4, coloridas, iguais e datadas a partir de 2005.

Só se aceitarão fotografias digitais impressas em papel fotográfico. 
Elas deverão ter a mesma qualidade das fotografias convencionais.

3.1 Calendário de entrega dos cartões

Área Período
Humanística I 02 e 03/10

Humanística II 04, 05, 06, e 09/10

Tecnológica I e II 10 e 11/10

Biomédica 13, 16 e 17/10

Retardatários (de todas as áreas) 18 e 19/10

3.2 Locais e horário de entrega dos cartões

	Conforme a cidade que você escolheu para fazer as provas, o Cartão de Inscrição será en-
tregue no horário das 8 horas às 17 horas nos seguintes locais:

 – em Natal, na sede da COMPERVE;

 – em Mossoró, no CEFET/RN − Unidade de Ensino de Mossoró;

 – em Caicó, Currais Novos ou Santa Cruz na sede de cada um dos campi.

3.3 Retificação de Cartão

	Se você constatar erro no Cartão (exceto erro cometido na marcação relativa à opção de curso, de 
língua estrangeira ou de local de prova), solicite retificação no ato do recebimento do Cartão.

3.4 Outras datas de entrega de Cartão (sem direito a retificação)

	24 de novembro de 2006, das 8 horas às 17 horas, nos mesmos locais acima especificados.

	25 de novembro de 2006, das 8 horas às 17 horas, nos locais já especificados, mediante o 
pagamento de R$ 5,00.

3.5 Segunda via do Cartão de Inscrição

Somente o próprio candidato poderá solicitar 2ª via do Cartão de Inscrição. Para isso, deverá levar, 
nos mesmos locais referidos neste item, duas fotografias 3x4, coloridas, iguais e datadas a partir de 
2005, apresentar seu documento de identificação e pagar uma taxa no valor de R$ 5,00.
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4. Candidatos inscritos nos cursos de Música

4.1 Música – Bacharelado

Entrega, ou remessa via Sedex, de 4 (quatro) cópias das partituras que serão executadas 
(as partituras estão indicadas no Programa de Música constante neste Manual): de 28 de 
agosto a 01 de setembro de 2006, na sede da COMPERVE, no horário das 07h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min.

4.2 Música – Bacharelado e Licenciatura

	Divulgação dos horários individuais da Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental (Bacha-
relado) e da Avaliação Prática (Licenciatura): a partir do dia 05 de setembro de 2006, nos sites 
www.comperve.ufrn.br e www.musica.ufrn.br/vestibular. (As listagens dos horários estarão afi-
xadas na sede da COMPERVE e na Escola de Música).

	Período das Avaliações: 11 a 22 de setembro.

5. Algumas recomendações importantes

	Verifique, no seu Cartão de Inscrição, o local onde fará as provas.

	Informe-se, antecipadamente, sobre como chegar ao local onde fará as provas.

	Saia de casa com antecedência, evitando imprevistos, pois não será permitida a entrada de 
candidato retardatário.

LEIA ATENTAMENTE OS quADROS ABAIxO

VOCÊ É OBRIGADO A LEVAR

	O Cartão de Inscrição

	O original do documento de identificação utilizado na inscrição

O quE VOCÊ NÃO DEVE LEVAR

	Telefone celular

	Relógio eletrônico ou qualquer tipo de aparelho eletrônico

	Arma

	Calculadora

	Câmera fotográfica

	Dicionário, livro, apostila, “dicas” ou outros materiais didáticos

	Lápis grafite ou qualquer tipo de caneta

	Boné, gorro, chapéu ...

	Corretivo, borracha
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6. Aplicação das Provas

Cada candidato receberá uma esferográfica para utilização durante a aplicação das provas.

	Calendário: consulte a página 24 deste Manual.
	Horário de acesso ao local de aplicação: 7h20min às 8 horas (acerte seu relógio pelo horário da 

TELEMAR local).
	Número de questões aplicadas por dia: 30 (trinta) de múltipla escolha e 5 (cinco) discursivas.
	Tempo para responder a todas as questões, identificar-se na capa do caderno com questões 

discursivas e assinar e preencher a Folha de Respostas: 4 horas e meia.
	No caderno de provas com questões discursivas, somente se identifique no espaço destinado a 

esse fim, 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 redução de pontos.

As Folhas de Respostas são insubstituíveis. Não amasse, não dobre nem rasure as Folhas.

7. Critério para correção das Provas com questões discursivas

	Serão corrigidas as provas com questões discursivas do candidato que 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 clas-
sificados pela ordem decrescente da média dos oito escores padronizados obtidos nas provas 
de múltipla escolha, onde di significa a demanda no curso i.

8. Resultados individuais

	Veja como calcular os escores padronizados (EP) em cada prova.

NA-M
DP

x 100 + 500

2 x AME+3 x AD
5

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

– Os Argumentos das provas com questões de Múltipla Escolha (AME) e das provas com questões Discursivas 
(AD) serão calculados pela média aritmética dos escores padronizados das provas correspondentes.

– O Argumento Parcial (AP) será obtido da seguinte forma:

AP =

A Fórmula para calcular o Argumento de Classificação (AC) é:

AC = AP + AI,  onde
AI = Argumento de Inclusão
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QuESTioNáRio SoCioECoNôMiCo

Suas informações não influirão no resultado de seu desempenho como candidato à UFRN. Os dados 
coletados serão analisados estatisticamente, sendo de muita importância para se conhecer o perfil da 
clientela que pretende ingressar nesta Instituição em 2007.

É fundamental que as 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.

01. Gênero
1. Masculino
2. Feminino

02. Estado Civil
1. Solteiro
2. Casado
3. Outro

03. Idade (em anos) em 31 de dezembro de 2006

04. Estado/local em que 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. Local de moradia
1. Barro Vermelho, Candelária, Capim Macio, 

Cidade Jardim, Lagoa Nova, Morro Branco, 
Petrópolis, Ponta Negra, Tirol

2. Cidade Satélite, Lagoa Seca, Mirassol, Neó-
polis, Nova Parnamirim, Pirangi, Pitimbu, 
Potilândia

3. Alecrim, Cidade da Esperança, Nordeste, 
Nova Natal, Panatis, Parque dos Coqueiros, 
Potengi, Praia do Meio, Redinha, Rocas, 
Santos Reis

4. Bom Pastor, Centro, Cidade Nova, Felipe 
Camarão, Mãe Luiza,

5. Amarante, Dix Sept Rosado, Igapó, Lagoa 
Azul, Nazaré, N S da Apresentação, Nova 
Descoberta, Pajuçara, Planalto, Quintas, 
Soledade, Vale Dourado

6. Outro bairro em Natal
7. Interior do Estado – Zona Urbana
8. Interior do Estado – Zona Rural
9. Fora do RN.

07. 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

08. Chefe da família
1. Pai do candidato
2. Mãe do candidato
3. Próprio candidato
4. Outra pessoa

09. Sua ocupação profissional
Veja neste Manual, na página 15, o código 
da categoria que mais se aproxima da sua 
ocupação.
Instrução válida também para os itens 26 e 28.
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10. Renda mensal do candidato
1. Não tem renda
2. Até 1 salário mínimo
3. Mais de 1 até 2 salários mínimos
4. Mais de 2 até 5 salários mínimos
5. Mais de 5 até 10 salários mínimos
6. Mais de 10 salários mínimos

11. 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

12. Meio de transporte que mais utiliza
1. Coletivo
2. Carro próprio ou da família
3. Outro

13. 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 tipo de escola

14. 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

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

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

16. Ano de conclusão do Ensino Médio 
(ou equivalente)
1. 2006
2. 2005
3. 2004
4. 2003
5. 2002 ou antes

17. Tipo de Curso do Ensino Médio
1. Regular
2. Magistério
3. Técnico-profissionalizante

4. Supletivo
5. Outro

18. Estado/local em que concluiu ou está 
concluindo o Ensino Médio (ou equivalente)
Atenção: Utilize a listagem do item 04.

19. Escola onde concluiu ou está concluindo o 
Ensino Médio (ou equivalente)
Ver Listas de Escolas constantes neste Manual.

20. Freqüentou cursinho para prestar 
vestibular?
1. Não
2. Sim, cursinho da rede particular
3. Sim, cursinho da rede pública
4. Sim, curso de matérias isoladas
5. Sim, cursinho e curso de matérias isoladas

21. Número de vezes que prestou vestibular
1. Nenhuma
2. Uma
3. Duas
4. Três ou mais

22. Já ingressou em algum curso universitário?
1. Não.
2. Sim, estou cursando.
3. Sim, já o concluí
4. Sim, mas o abandonei
5. Sim, mas não sei se vou continuar

23. Motivo de sua 1ª opção
1. Baixa concorrência às vagas
2. Possibilidade de sucesso financeiro
3. Oferta de mercado de trabalho
4. Prestígio social da profissão
5. Vocação
6. Necessidade de promoção no trabalho
7. Outro

24. O que você espera da formação superior?
1. Ampliação de conhecimentos
2. Melhoria da condição de vida
3. Formação profissional adequada à atuação 

profissional
4. Formação técnica para dedicar-se à pesquisa
5. Outro

25. Grau de instrução do pai 
(instrução válida também para o item 27)
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)
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26. Ocupação profissional do pai
Ver instruções no item 9.

27. Grau de instrução da mãe
Códigos iguais aos do item 25.

28. Ocupação profissional da mãe
Ver instruções no item 9.

29. Renda mensal da família
1. Até 1 salário mínimo
2. Mais de 1 até 5 salários mínimos
3. Mais de 5 até 10 salários mínimos
4. Mais de 10 até 20 salários mínimos
5. Mais de 20 salários mínimos

30. qual é o meio que você mais utiliza para se 
manter informado?

1. Jornal (escrito)
2. Jornal (televisão)
3. Jornal (rádio)
4. Revistas
5. Internet
6. Outras fontes

31. Dos tipos de revista e/ou jornais de lazer 
abaixo citados, qual você mais lê?

1. Informativos
2. Humor e/ou quadrinhos

3. Generalidades
4, Fotonovelas e/ou novelas
5. Esportivas
6. Eróticas
7. Não leio revistas e/ou jornais de lazer

32. qual é a sua religião?
1. Não tenho religião
2. Católica
3. Anglicana
4. Protestante
5. Espírita
6. Judaica
7. Umbanda
8. Candomblé
9. Outras

33. Como você se autodefine quanto à etnia?
1. Branca
2. Preta
3. Amarela
4. Parda
5. Indígena
6. Remanescente de quilombo

Amphilóquio Câmara 100

Ana Júlia de C. Mousinho 101

Anísio Teixeira 102

Antônio Fagundes 103

Antônio P. Medeiros 104

Atheneu 105

Belém Câmara 106

Berilo Wanderley 107

Café Filho 108

Caic Prof. Reginaldo Teófilo 109

Castro Alves 110

CEFET 111

Centro Supletivo Lia Campos 112

Cônego Luiz Wanderley 113

Crisam Siminéa 114

DDRH - UFRN 115

Dinarte Mariz 116

Djalma Marinho 117

Dulce Wanderley 118

Edgar Barbosa 119

Felipe Guerra 120

Felizardo Moura 121

Ferreira Itajubá 122

Floriano Cavalcanti 123

Francisco Ivo 124

Imperial Marinheiro 125

Josefa Sampaio 126

Jean Mermoz 127

Jerônimo Gueiros 128

José Fernandes Machado 129

Josino Macedo 130

Judith B. de Melo 131

Lauro de Castro 132

Lourdes Guilherme 133

Luís Antônio 134

Luís Soares 135

Maria Queiroz 136

Mascarenhas Homem 137

Myrian Coelli 138

Nestor Lima 139

RELAÇÃo DAS ESCoLAS E CÓDiGoS
NATAL (ESCOLAS PÚBLICAS)
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Newton Braga 140

Padre Miguelinho 141

Padre Monte 142

Paulo Freire 143

Paulo P. de Viveiros 144

Peregrino Júnior 145

Raimundo Soares 146

Régulo Tinoco 147

Sebastião Fernandes 148

Soldado Luiz Gonzaga 149

Ulisses de Góis 150

União do Povo da C. Nova 151

Varela Barca 152

Walfredo Gurgel 153

Walter Duarte Pereira 154

Winston Churchill 155

Zila Mamede 156

Outra Pública em Natal 157

NATAL (ESCOLAS PARTICuLARES)

CADE 200

CAP I – Prudente 201

CDF – Centro 202

CDF – Prudente 203

CDF – Roberto Freire 204

CDF – Zona Norte 205

CEI 206

Centro Educacional Maristella 207

COC – Natal 208

Colégio Batista Bereiano 209

Colégio Criativo Cooperativista 210

Colégio Encanto 211

Colégio Especial de Natal 212

Colégio Imaculada Conceição 213

Contemporâneo 214

CPU 215

Educandário Santos Reis 216

Escola Doméstica 217

Executivo (P.Negra) 218

Êxito Colégio e Curso 219

Expansivo 220

FACEX 221

Ferro Cardoso 222

Fundação BRADESCO 223

GEO Stúdio 224

Henrique Castriciano 225

Hipócrates – Centro 226

Hipócrates – Zona Norte 227

Hipócrates – Zona Sul 228

Impacto Colégio e Curso 229

Instituto Brasil 230

Intelectual Colégio e Curso 231

Instituto Reis Magos 232

ITAECE Complexo Educacional 233

João Ferreira Campos 234

Líder Colégio e Curso 235

Maria Auxiliadora 236

Marista 237

Mundial Colégio e Curso 238

Neves 239

Objetivo Potiguar 240

Paula Frassinetti 241

Piaget Colégio e Curso 242

Sagrada Família 243

Salesiano 244

Santo Agostinho 245

Outra particular em Natal 246

CIDADE ESCOLA CÓD.
ACARI E.E. Dr. José G. de Medeiros 299

E.E. Profª. Iracema B. de 
Araújo 300

AÇU Colégio do Futuro 301
Complexo Educac. Santo 
André 302

Degrau Colégio e Curso 303
Educandário N. Sra. Das 
Vitórias 304

E.E. Juscelino Kubitschec 305

RELAÇÃo DAS ESCoLAS E CÓDiGoS
ESCOLAS DO INTERIOR DO ESTADO

CIDADE ESCOLA CÓD.
AÇU E.E.  Pe. Ibiapina 306
AFONSO 
BEZERRA E.E. Profª. Gildecina Bezerra 307

ÁGUA NOVA E.E. Prof. Pedro Raimundo 
do Nascimento 308

ALEXANDRIA E.E. 7 de Novembro 309

ALMINO AFONSO E.E.  Estudante Ronaldo 
Neo Jr. 310

ALTO DO 
RODRIGUES

Esc. Mun. Francisco de O. 
Melo 311
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CIDADE ESCOLA CÓD.
CARNAUBAIS E.E. Alcides Wanderley 349

CEARÁ-MIRIM E.E. Interventor Ubaldo B. 
Melo 350

E.E. Prof. Edgar Barbosa 351
E.E. Prof. Otto de Brito 
Guerra 352

Colégio Santa Águeda 353
CERRO CORÁ E.E. Querubina Silveira 354
CORONEL 
EZEQUIEL E.E. José Joaquim 355

CEL JOÃO 
PESSOA E.E. Prof. José Próspero 356

CRUZETA E.E. Joaquim J. de Medeiros 357
CURRAIS NOVOS CES – Profª Creuza Bezerra 358

Colégio Camilo Toscano 359

Educandário Jesus Menino 360

E.E. Capitão-Mor Galvão 361

E.E. Dr. Silvio B. Melo 362

E.E. Poeta Celestino Alves 363

E.E. Tristão de Barros 364

Instituto Vivaldo Pereira 365
Universidade da Criança e 
do Adolescente 366

DOUTOR 
SEVERIANO E.E. Cristóvão C. Queiroz 367

ENCANTO E.E. Cid Rosado 368
EQUADOR E.E. Profª. Isabel Ferreira 369
ESPÍRITO SANTO E.E. Joaquim da Luz 370
EXTREMOZ E.E. Alm. Tamandaré 371

E.E. Lígia Navarro 372

Escola das Dunas 373
FELIPE GUERRA E.E. Antonio Francisco 374
FERNANDO 
PEDROZA

E.E. Ver. João Salviano 
Sobrinho 375

FLORÂNIA E.E. Teônia Amaral 376
E.E. Cel. Silvino Bezerra 377

FRANCISCO 
DANTAS E.E. 26 de Março 378

FRUTUOSO 
GOMES E.E. Ivonete Carlos 379

GALINHOS Esc. Mun. Prof. Freitas 380
GOIANINHA Colégio N. Sra. Dos Prazeres 381

E.E. João Tibúrcio 382
DIX-SEPT 
ROSADO E.E. Manuel Joaquim 383

GROSSOS E.E. Cel Sólon 384

GUAMARÉ E.E. Profª Maria Madalena 
da Silva 385

Esc. Mun. Benvinda N. 
Teixeira 386

IELMO MARINHO E.E. Ielmo Marinho 387

IPANGUAÇU E.E. Manoel de Melo 
Montenegro 388

CIDADE ESCOLA CÓD.
ALTO DO 
RODRIGUES

Esc. Mun. Mons. Walfredo 
Gurgel 312

ANGICOS E.E. Prof. Francisco Veras 313
ANTONIO 
MARTINS E.E. Gov. Walfredo Gurgel 314

APODÍ Colégio N. Sra. da Conceição 315
E.E. Prof Antonio Dantas 316

E.E. Prof. Gerson Lopes 317
E.E. Profª Mª Zenilda G. 
Torres 318

AREIA BRANCA E.E. Cônego Ismar F. 
Queiroz 319

E.E. Des. Silvério Soares 320
E.E. Conselheiro Brito 
Guerra 321

E.E. Elita Monte 322

Instituto Dantas Monteiro 323
ARÊS E.E. Jacumauma 324

Esc. Mun. João Guio 325
AUGUSTO 
SEVERO E.E. Prof. Adrião Melo 326

BAÍA FORMOSA E.E. Prof. Paulo Freire 327
BARAUNA E.E. João de Abreu 328
BARCELONA E.E. Prof. Tertuliano P. Filho 329
BENTO 
FERNANDES E.E. Sen. João Câmara 330

BODÓ E.E. Sérvulo Pereira de 
Araújo 331

BOM JESUS E.E. João Alves de Melo 332
BREJINHO E.E. José Lúcio Ribeiro 333
CAIÇARA DO RIO 
DO VENTO

E.E. Dr. Geraldo Andrade 
Teixeira 334

CAICÓ Centro Educ. José Augusto 335
Centro Educ. Integrado do 
Seridó 336

CEJA – Senador Guerra 337
Colégio Diocesano 
Seridoense 338

Colégio Universitário de 
Caicó – CUCA 339

Educandário Santa 
Terezinha 340

E.E. Prof. Antonio Aladim de 
Araújo 341

E.E. Profª. Calpúrnia C. 
Amorim 342

CAMPO 
REDONDO E.E. Maria de A. de Souza 343

CANGUARETAMA Colégio São José 344
E.E. Juarez Rabelo 345

CARAÚBAS E.E. Prof. Lourenço G. 
Oliveira 346

E.E. Sebastião Gurgel 347
CARNAÚBA DOS 
DANTAS E.E. João Henrique Dantas 348
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CIDADE ESCOLA CÓD.

IPANGUAÇU E.E. Maria da Glória de A. 
Luna 389

IPUEIRA E.E. João Alencar de 
Medeiros 390

ITAJÁ E.E. João Manoel Pessoa 391

E.E. João Tertuliano Lopes 392
ITAÚ E.E. Francisco de A. Pinheiro 393

JAÇANÃ E.E. Profª. Terezinha C. de 
Sousa 394

JANDAÍRA E.E. Profª. Maria da 
Conceição Messias 395

JANDUÍS E.E. Prof. Daniel Gurgel 396

JANUÁRIO CICCO E.E.  Maria do Rosário 
Bezerra 397

JAPÍ E.E. Severina P. de Medeiros 398
JARDIM DE 
ANGICOS E.E. Cel. Miguel Teixeira 399

JARDIM DE 
PIRANHAS E.E. Amaro Cavalcanti 400

JARDIM DO 
SERIDÓ Centro Educ. Felinto Elísio 401

JOÃO CÂMARA Colégio Cenecista João XXIII 402
E.E. Francisco de Assis 
Bittencourt 403

E.E. Mons. Luiz Lucena Dias 404
JOÃO DIAS E.E. José Osias 405
JOSÉ DA PENHA E.E. Vicente de Fonte 406
JUCURUTÚ E.E. Newman Queiroz 407

JUNDIA E.E. Vereador Luís José do 
Nascimento 408

LAGOA D’ANTA E.E. Antônia Guedes 
Martins 409

LAGOA DE 
PEDRAS E.E. João Tomas Neto 410

LAGOA DE 
VELHOS E.E. Pref. João Evangelista 411

LAGOA NOVA E.E. Manoel Luís de Maria  412

LAGOA SALGADA E.E. Edmundo Neves do  
Nascimento 413

LAGES E.E. Pedro II 414
LAGES PINTADAS E.E. Virgílio Furtado 415
LUCRÉCIA E.E. Josefina Xavier 416
LUÍS GOMES E.E. Coronel Fernandes 417

E.E. Mariana Cavalcanti 418

MACAÍBA Centro de Ed. R. Alfredo 
Mesquita Filho 419

Centro Educ. Imaculada 
Conceição 420

Colégio Equipe 421

Escola  Agrícola de Jundiaí 422

E.E. Alfredo Mesquita Filho 423

E.E. Dr. Severiano 424

MACAU Centro de Ed. Integrada 
Mons. Honório 425

E.E. Profª. Clara Tetéo 426

CIDADE ESCOLA CÓD.
MAJOR SALES E.E. 26 de Junho 427
MARCELINO 
VIEIRA E.E. Des. Licurgo Nunes 428

MARTINS Colégio Efetivo 429
E.E. Dr. Joaquim Inácio 430

MAXARANGUAPE E.E. Stoessel de Brito 431
MESSIAS 
TARGINO E.E. Apolinária Jales 432

MONTANHAS E.E. Profª. Ocila Bezerril 433
MONTE ALEGRE E.E. Prof. Gaspar 434
MONTE DAS 
GAMELEIRAS E.E. Felismino J. da Costa 435

MOSSORÓ Darwin Colégio e Curso 436
Centro de Ed. Integrada 
Prof. Eliseu Viana 437

Centro Fed. De Educação 
Tecnológica do RN 438

CEJA – Prof. Alfredo 
Simonetti 439

Colégio Passos Livres 440
Colégio Diocesano Sta. 
Luzia 441

Colégio Dom Bosco 442

Colégio GEO Mossoró 443

Colégio Menino Deus LTDA 444

Colégio Pequeno Príncipe 445

E.E. 30 de Setembro 446

E.E. Aída R. C. Pereira 447

E.E. Educ. Pte. Kennedy 448

E.E. Francisco A. Medeiros 449

E.E. Gilberto Rola 450

E.E. Gov. Dix-Sept Rosado 451

E.E. J. M. Vasconcelos 452

E.E. Jerônimo Rosado 453

E.E. Manoel João 454

E.E. Mons. Raimundo Gurgel 455

E.E. Moreira Dias 456
E.E. M. Francisco de S. 
Cavalcante 457

E.E. Prof. Abel F. Coelho 458
E.E. Prof. Hermógenes N. 
Costa 459

E.E. Prof. José F. Nobre 460

E.E. Prof. José Nogueira 461
E.E. Profª. Maria Stella P. 
Costa 462

Esc. Mater Christi 463

Millennium Colégio e Curso 464

União Colégio e Curso 465
NISIA FLORESTA Esc. Mun. Yaya Paiva 466

NOVA CRUZ Colégio Rogério de Souza 
Alves 467
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CIDADE ESCOLA CÓD.
NOVA CRUZ E.E. Alberto Maranhão 468

E.E. Rosa Pignataro 469
E.E. Pref. Joanita Arruda 
Câmara 470

OLHO D’AGUA 
DO BORGES E.E. 20 de Setembro 471

OURO BRANCO E.E. Manoel Correia 472
PARANÁ E.E. 26 de Março 473
PARAU E.E. Silvestre V. Barbosa 474
PARAZINHO E.E. Ten. Jessé P. Freire 475

PARELHAS Escola  Cooperativa de 
Parelhas 476

E.E. Dr. Mauro Medeiros 477
E.E. Mons. Amâncio 
Ramalho 478

PARNAMIRIM CCI – Complexo 
Educacional 479

Centro Ed. Libânia Medeiros 480

Colégio e Curso Gênesis 481

Colégio. E Curso Seta 482

Colégio e Curso Prof 483

E.E. Dr. Antônio de Souza 484

E.E. Presidente Roosevelt 485

E.E. Prof. Eliah M. do Rego 486

E.E. Dom Nivaldo Monte 487
E.E. Prof. Antonio Basílio 
Filho 488

E.E. Prof. Apolinário 
Barbosa 489

E.E. Prof. Arnaldo Arsênio 
de Azevedo 490

E.E. Profª Maria Araújo 491
E.E. Roberto Rodrigues 
Krause 492

E.E. Santos Dumont 493

CAP II – Colégio e Curso 494

HCV – Colégio e Curso 495

PHD – Colégio e Curso 496

Sistema – Colégio e Curso 497
PASSA E FICA E.E. Dep. Djalma Marinho 498
PATU E.E. Dr. Edino Jales 499
PAU DOS FERROS Colégio  e Curso Evolução 500

Educandário Imaculada 
Conceição 501

E.E. Dr. José Fernandes de 
Melo 502

E.E. Profª Maria Edilma de 
Freitas 503

Escola de Enfermagem 
Catarina de Siena Ltda. 504

PEDRA GRANDE E.E. Marcílio Teixeira 505

PEDRA PRETA Escola Profª. Gercina 
Bezerra 506

CIDADE ESCOLA CÓD.

PEDRO AVELINO E.E. Profª. Josefa Sampaio 
Marinho 507

PEDRO VELHO Escola Profª. Maria Ocila 
Bezerril 508

PENDÊNCIAS E.E. Mons. Honório 509
PILÕES E.E. Des. Sinval M. Dias 510

POÇO BRANCO E.E. Estudante José 
Francisco Filho 511

PORTALEGRE E.E. Margarida de Freitas 512
PORTO DO 
MANGUE E.E. Profª. Josélia de S. Silva 513

PTE. JUSCELINO E.E. Profª. Herondina Caldas 514

PUREZA E.E. Henrique Eufrásio de 
Santana 515

RAFAEL 
FERNANDES E.E. José Ferreira da Costa 516

RAFAEL 
GODEIRO E.E. Rafael Godeiro 517

RIACHO DA 
CRUZ E.E. João Soares da Silva 518

RIACHO DE 
SANTANA

E.E. Profª. Maria Angelina 
Gomes 519

RIACHUELO E.E. Manoel Severiano 520

RIO DO FOGO E.E. Gov. Lavoisier Maia 
Sobrinho 521

Esc. Mun. Ana de Paiva 
Fagundes 522

RODOLFO 
FERNANDES E.E. 12 de Outubro 523

RUY BARBOSA E.E. Rui Barbosa 524
SANTA CRUZ Colégio Mileniun 525

E.E. José B. Cavalcanti 526
E.E. Prof. Francisco de Assis. 
D. Ribeiro 527

Inst. Educ. de Sta. Cruz 528

SANTA MARIA Esc. Mun. De João M. de 
Araújo 529

SANTANA DO 
MATOS E.E. Aristófanes Fernandes 530

SANTANA DO 
SERIDÓ E.E. João Vilar da Cunha 531

SANTO ANTÔNIO E.E. Filomena de Azevedo 532
SÃO BENTO DO 
NORTE E.E. Ten. Dinarte Mariz 533

SÃO BENTO DO 
TRAIRÍ E.E. Profª. Maria L. da Silva 534

SÃO FERNANDO E.E. Profª. Maria Lúcia de 
Medeiros 535

SÃO FRANCISCO 
DO OESTE E.E. Prof. Manoel Herculano 536

S. GONÇALO DO 
AMARANTE E.E. José Moacir de Oliveira 537

E.E. Pe. José M. Biezinger 538
Esc. Mun. Dom Joaquim de 
Almeida 539

Esc. Mun. Dr. Roberto B. Freire 540



1�	 UFRN	–	Processo	Seletivo	�007

CIDADE ESCOLA CÓD.
S. GONÇALO DO 
AMARANTE

Esc. Mun. Francisco 
Potiguar Cavalcante 541

Esc. Mun. José Francisco da 
Costa 542

Esc. Mun. Profª Maria das 
N. Silva 543

Esc. Mun. Vicente F. Monte 544
SÃO JOÃO DO 
SABUGI E.E. Tem. José Bernardo 545

SÃO JOSÉ DE 
MIPIBU E.E. Laranjeiras do Abdias 546

E.E. Prof. Francisco Barbosa 547

E.E. Hilton Gurgel de Castro 548

Instituto Pio XII 549
SÃO JOSÉ DE 
CAMPESTRE

Escola Cen. Antônio O. 
Vilarinho 550

E.E. Diógenes da Cunha 
Lima 551

SÃO JOSÉ DO 
SERIDÓ E.E. Raimundo S. Costa 552

SÃO MIGUEL E.E. Gilney de Souza 553
SÃO MIGUEL DE 
TOUROS E.E. Olímpia Teixeira 554

SÃO PAULO DO 
POTENGÍ Colégio São José 555

E.E. Maurício Freire 556
SÃO PEDRO E.E. Prof. Pedro Alexandrino 557
SÃO RAFAEL E.E. Profª Claudeci P. Torres 558
SÃO TOMÉ E.E. Amaro Cavalcante 559
SÃO VICENTE E.E. .Aristófanes Fernandes 560
SENADOR ELÓI 
DE SOUZA E.E.Des. Vicente de Lemos 561

E. Mun. Prof. Francisco E. 
Cunha 562

SEN. GEORGINO 
AVELINO E.E. José Alves Aciole 563

SERRA DE SÃO 
BENTO E.E. Prof. J. Torres 564

SERRA DO MEL E.E. Pe. José de Anchieta 565
SERRA NEGRA 
DO NORTE

E.E. Prof. Leomar Batista de 
Araújo 566

Escola Prof. José Arcanjo 567

CIDADE ESCOLA CÓD.
SERRINHA E.E. Domitila Noronha 568
SERRINHA DOS 
PINTOS

E.E. Francisco de Assis da 
Silva 569

SEVERIANO 
MELO E.E. Severiano Melo 570

SÍTIO NOVO E.E. José N. de Carvalho 571
TABOLEIRO 
GRANDE E.E. José Cláudio Alves 572

TAIPU E.E. Adão Marcelo da Rocha 573
TANGARÁ E.E. Prefeito João A. de Melo 574
TENENTE 
ANANIAS E.E. Demócrito de Sousa 575

TENENTE 
LAURENTINO 
CRUZ

E.E. Pe. Sinval L. de 
Medeiros 576

TIBAU E.E. Rui Barbosa 577
TIBAU DO SUL E.E. José Mamede 578
TIMBAÚBA DOS 
BATISTAS E.E. Basílio Batista de Araújo 579

TOUROS E.E. Profª Isabel Barbosa 
Vieira 580

E.E. Tabelião Júlio Maria 581
TRIUNFO 
POTIGUAR E.E. Des. Felipe Guerra 582

UMARIZAL Colégio Efetivo 583
E.E. 11 de Agosto 584

UPANEMA E.E. José Calazans Freire 585
VÁRZEA E.E. D. Joaquim de Almeida 586
VENHA-VER E.E. João Soares de Souza 587
VERA CRUZ E.E. Mons. Paiva 588

VIÇOSA E.E. Pedro Martins 
Fernandes 589

VILA FLOR E.E. Pte. Tancredo Neves 590

OuTRAS

Outra Escola pública no interior do RN 591

Outra Escola particular no interior do RN 592

Escola pública fora do RN 593

Escola particular fora do RN 594
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AGRuPAMENToS DE oCuPAÇÕES
(válidos para os itens 9, 26 e 28 do Questionário Socioeconômico)

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

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 e equivalentes, 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

8. DESCONHECE A OCuPAÇÃO
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EDiTAL

Ministério da Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Comissão Permanente do Vestibular

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Comissão Permanente do Vestibular 
(COMPERVE), considerando os termos da Resolução nº 011/2006, do Conselho de Administração (CONSAD), 
de 01/06/2006, e da Resolução nº 0087/2006, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), de 
30/06/2006, torna público que:

I – DO PROCESSO SELETIVO

1. O Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação da UFRN no ano 2007 será aplicado, simul-
taneamente, nos municípios de Natal, Mossoró, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz, abrangerá os conhecimen-
tos comuns às diversas formas de escolarização do ensino médio e obedecerá às diretrizes deste Edital.

1.1. Serão oferecidas 3.926 vagas nos cursos de graduação da UFRN, distribuídas em diferentes áreas 
e campi, conforme o Quadro de Cursos e Vagas, em anexo.

2. O Processo Seletivo estará aberto aos portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou 
curso equivalente) ou aos que estiverem cursando, no ano letivo de 2006, o último ano do ensino médio (ou 
curso equivalente).

II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO

3. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas e ins-
truções constantes neste Edital, na Resolução e no Manual do Candidato.

4. Cabe à Secretaria de Assuntos Estudantis – SAE – coordenar o processo de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição no Processo Seletivo, obedecendo às normas publicadas em Edital específico para esse fim.

5. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo, serão de sua 
inteira responsabilidade.

5.1. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, 
arcando com as conseqüências de eventuais erros que seu representante venha a cometer ao 
preencher o Formulário de Inscrição.

6. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato 
que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.

7. A inscrição somente será consolidada mediante confirmação, pela COMPERVE, do pagamento efetuado.
8. É de inteira responsabilidade do candidato guardar o Comprovante de Pagamento (para o candidato 

pagante) ou o Comprovante de Inscrição (para o candidato isento).
8.1. Os comprovantes referidos no item 8 são instrumentos de comprovação da inscrição efetuada 

devendo ser guardados até o recebimento do Cartão de Inscrição.
9. Se o pagamento for efetuado por cheque sem o devido provimento de fundos, a COMPERVE cancela-

rá automaticamente a inscrição do candidato.
10. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.

10.1. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição é intransferível.
11. O candidato poderá optar por, no máximo, dois cursos (1ª e 2ª opções) de uma mesma área, no 

campus central (Natal e Santa Cruz) ou no CERES (Centro de Ensino Superior do Seridó), somente se a área 
oferecer essa possibilidade.

11.1. 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.

11.2. O candidato que fizer opção por curso que funciona em turnos distintos, concorrerá, auto-
maticamente, desde que habilitado, à possível vaga remanescente nesse curso, no turno pelo 
qual ele não optou ao inscrever-se.
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11.3. O candidato cuja 1ª opção for para o Curso de Letras com habilitação em Língua Estrangeira 
fará, obrigatoriamente, prova da língua estrangeira correspondente.

11.4. O candidato não poderá optar pelos cursos de Música – Bacharelado e Música – Licenciatura 
como 2ª opção.

12. O candidato cuja 1ª opção for para o curso de Música – Bacharelado poderá se inscrever para Canto 
ou para os seguintes instrumentos: Clarinete, Contrabaixo, Fagote, Flauta, Oboé, Percussão, Piano, Saxofone, 
Trombone, Trompete, Viola, Violão, Violoncelo ou Violino.

12.1. O candidato a que se refere o item 12 será submetido ao Teste de Habilidade Específica em 
Música (THEM).

12.2. O THEM consiste de uma Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental, conforme o instru-
mento de execução escolhido pelo candidato, e de uma prova com questões discursivas de 
Teoria Musical e Musicologia.

12.3. O candidato que não for aprovado no THEM passará a ter, automaticamente, sua 2ª opção 
como sendo a 1ª opção.

12.4. Só concorrerá ao disposto no subitem 12.3 o candidato que se submeter à Avaliação da Execu-
ção Vocal ou Instrumental e à aplicação da prova discursiva de Teoria Musical e Musicologia.

12.5. Os candidatos inscritos no curso de Música – Bacharelado (exceto os que optarem por piano) 
deverão entregar na COMPERVE, ou remeter via Sedex (BR 101, Campus Universitário, Lagoa 
Nova, 59072-970, Natal/RN), no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2006, no horário 
das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, 04 (quatro) cópias das partituras 
indicadas no programa de Música constante no Manual do Candidato.

12.6. Ao entregar as cópias das partituras, o candidato deverá fornecer a indicação completa do reper-
tório que será executado em dia e local estabelecidos nos subitens 49.1 e 49.2 deste Edital.

12.7. O candidato que não entregar as cópias das partituras no período e horário estabelecidos no 
subitem 12.5, estará, automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.

13. O candidato que fizer 1ª opção para o curso de Música – Licenciatura, será submetido ao Teste de 
Habilidade Específica (THE) que consiste de uma Avaliação Prática (Execução Vocal e Instrumental e Leitura 
Rítmica e Melódica) e de uma prova discursiva de Conhecimentos Gerais em Música.

13.1. O candidato que não for aprovado no THE passará a ter, automaticamente, sua 2ª opção como 
sendo a 1ª opção.

13.2. Só concorrerá ao disposto no subitem 13.1 o candidato que se submeter à Avaliação Prática e 
à aplicação da prova discursiva de Conhecimentos Gerais em Música.

14. O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para realizar as 
provas deverá entregar um requerimento (em duas vias), acompanhado de atestado médico com a descrição 
de sua necessidade e especificando o tratamento diferenciado adequado.

14.1. O requerimento e o atestado médico citados no Item 14 deverão ser entregues na sede da 
COMPERVE, nos dias úteis do período de 07 a 28 de agosto de 2006, no horário das 7h30min 
às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

14.2. O candidato será avaliado por uma junta médica da UFRN, nos dias úteis do período de 04 a 
20 de setembro de 2006.

14.3. O candidato será comunicado via postal, com aviso de recebimento sobre o dia, o local e o 
horário do seu comparecimento à junta médica.

14.4. A junta médica emitirá parecer conclusivo acerca do que requer o candidato.
14.5. O candidato cujo requerimento tiver sido deferido pela junta médica terá direito a tempo adi-

cional de 1 (uma) hora, em cada dia de aplicação das provas.
15. A condição especial de que trata o Item 14 será desconsiderada caso o pedido do requerente não seja 

efetuado no período estabelecido.
16. O candidato que, por motivo de debilidade imprevista de saúde, apresentar alguma restrição de 

acessibilidade ao local de realização das provas, poderá solicitar à COMPERVE, até às 6h30min de cada dia de 
realização das provas, a concessão de condições especiais.
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16.1. A COMPERVE poderá atender o pleito, comprovada a necessidade da condição especial re-
querida e observados os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

17. 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 Cor-

pos 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 contendo foto;
h) Carteiras funcionais do Ministério Público;
i) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como 

identidade.

18. Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição.
18.1. Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição, a(s) anterior(es) será(ão) 

automaticamente anulada(s) e a(s) taxa(s) não será(ão) devolvida(s).
19. Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição será proibido substituir opções de códigos de 

cursos, língua estrangeira, opção no THEM ou local de realização das provas.
19.1. A COMPERVE não se responsabiliza pelo não-recebimento de solicitação de inscrição via In-

ternet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.

20. Os candidatos que optarem pelo curso de Letras – Língua Inglesa ou Letras – Língua Francesa, farão, 
obrigatoriamente, prova de INGLÊS e FRANCÊS, respectivamente.

21. O candidato poderá escolher, dentre os locais discriminados a seguir, aquele onde deseja realizar 
as provas, independente da sua opção de curso ou área: na grande Natal (Zona Norte, Centro ou Zona Sul), 
Mossoró, Caicó, Currais Novos ou Santa Cruz.

21.1. Na medida do possível, a COMPERVE atenderá a solicitação do candidato.

III − DA INSCRIÇÃO

22. A inscrição será feita exclusivamente via Internet.
22.1 Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro de Pessoa Física (CPF), 

documento de identificação e preencher todos os campos do Formulário de Inscrição.
23. A taxa de inscrição será no valor de:

a) R$ 100,00 (cem reais) para os candidatos pagantes;
b) R$ 50,00 (cinqüenta reais) para os candidatos com isenção parcial.

24. O candidato que não tenha acesso à Internet (isento do pagamento da taxa de inscrição, total ou 
parcial, e o pagante proveniente da Rede Pública de Ensino) poderá fazer a inscrição na sede da COMPERVE, 
em Natal, ou nos Campi de Caicó ou Currais Novos nos dias úteis do período de 07 a 25 de agosto de 2006, no 
horário das 08 às 17 horas.

24.1. A inscrição, quando realizada na COMPERVE, poderá ser feita pelo candidato ou por seu re-
presentante, mediante a apresentação do original de algum dos documentos de identificação 
do candidato listados no Item 17.

25. O candidato com isenção total da taxa que tiver acesso à internet poderá fazer sua inscrição no 
período e horário citados no Item 26, seguir os procedimentos constantes no mesmo Item, letras a, b e c, e em 
seguida imprimir o Comprovante de Inscrição.
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26. Para os candidatos pagantes ou com isenção parcial da taxa, a inscrição deverá ser feita a 
partir das 8 horas do dia 07 de agosto até às 23h59min do dia 27 de agosto de 2006, observando os se-
guintes procedimentos:

a) Acessar o site www.comperve.ufrn.br, no qual estarão disponíveis, on-line, o Manual do Candi-
dato, o Edital do Processo Seletivo 2007 e o Formulário de Inscrição.

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

c) Enviar eletronicamente o Formulário de Inscrição, procedimento que irá gerar o seu número 
de inscrição.

d) Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), para poder efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição.

e) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 28 de agosto de 2006, exclusivamente, nas 
agências do Banco do Brasil, no horário de seu funcionamento.

27. Só será admitido o pagamento de inscrição no período e local referidos no Item 26 (letra e).

IV – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO

28. O candidato devidamente inscrito poderá, a partir do dia 01 de setembro de 2006, acessar o site 
www.comperve.ufrn.br para consultar sobre a validação de sua inscrição.

28.1. O candidato devidamente inscrito cuja inscrição não estiver validada, deverá entregar na sede 
da COMPERVE, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, ou enviar 
via fax ou por Correio, cópia do comprovante de pagamento (para o candidato pagante ou 
com isenção parcial) ou comprovante de inscrição (para o candidato isento).

V – DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO

29. O Cartão de Inscrição só será entregue ao próprio candidato, sendo exigidos no ato:
a. apresentação do original do mesmo documento de identificação utilizado em sua inscrição;
b. apresentação do certificado de conclusão ou comprovante de que está concluindo o ensino 

médio;
c. entrega de duas fotografias 3x4, coloridas, iguais e datadas a partir de 2005 (só se aceitarão fo-

tografias digitais com a mesma qualidade das fotografias convencionais e impressas em papel 
fotográfico).

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

29.2. Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasilei-
ra no país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial.

30. O Cartão de Inscrição será entregue na cidade escolhida pelo candidato para realização das provas, 
no período de 02 a 19 de outubro de 2006, no horário das 08 às 17 horas, obedecendo ao seguinte calendário:

ÁREA PERÍODO

Humanística I 02 e 03/10

Humanística II 04, 05, 06 e 09/10

Tecnológica I e II 10 e 11/10

Biomédica 13, 16 e 17/10

Retardatários (todas as áreas) 18 e 19/10

30.1. Em Natal, o Cartão de Inscrição será entregue na sede da COMPERVE.
30.2. Em Mossoró, o Cartão de Inscrição será entregue no CEFET/RN – Unidade de Ensino de Mossoró.
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30.3. Em Caicó e Currais Novos, o Cartão de Inscrição será entregue na sede de cada um dos Campi.
30.4. Em Santa Cruz, o Cartão de Inscrição será entregue no Campus de Santa Cruz.
30.5. No ato do recebimento, o candidato deverá assinar, na presença do responsável pela entrega, o Car-

tão de Inscrição e o Cartão de Freqüência, a serem utilizados durante a realização das provas.
30.6. É de inteira responsabilidade do candidato a conferência de todas as informações contidas no 

Cartão de Inscrição.
30.7. Caso o candidato constate algum erro no seu Cartão de Inscrição, deverá solicitar, no momen-

to da entrega do Cartão, a devida retificação.
30.8. Não serão corrigidos erros cometidos na marcação relativa à opção de código do curso, de 

língua estrangeira ou de local de realização das provas.
30.9. Se o candidato, cujo Cartão de Inscrição contiver algum erro, não solicitar correção no mo-

mento da entrega do Cartão, perderá o direito de retificação.
30.10. O Cartão de Inscrição trará indicado o local onde o candidato fará as provas.
30.11. O Cartão de Inscrição será indispensável para acesso do candidato ao local de realização das 

provas.
31. O candidato que não buscar o Cartão de Inscrição no prazo estabelecido no item 30, poderá recebê-

lo, exclusivamente no dia 24 de novembro de 2006, das 8 horas às 17 horas, nos mesmos locais especificados 
nos subitens 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4, porém não terá direito a qualquer retificação caso o Cartão de Inscrição 
contenha erro.

31.1. O candidato que porventura solicitar 2ª via do Cartão de Inscrição ou que não buscá-lo nos 
prazos estabelecidos nos itens 30 e 31 deverá pagar, no local de solicitação, uma taxa no valor 
de R$ 5,00 (cinco reais).

VI – DA APLICAÇÃO E DA CORREÇÃO DAS PROVAS

32. As provas serão aplicadas no período de 26 a 29 de novembro de 2006, conforme o Quadro constante 
no Item 51 deste Edital.

33. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das 
provas, constante no seu Cartão de Inscrição, e o comparecimento no horário determinado no subitem 33.1 
deste Edital.

33.1. O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 7h20min às 8 horas (horário da 
TELEMAR local).

33.2. O candidato que chegar após as 8 horas não terá acesso ao local de realização das provas na-
quele dia e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

33.3. O candidato só poderá realizar as provas no local indicado no seu Cartão de Inscrição.
34. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição e o original do 

mesmo documento de identificação utilizado no ato de sua inscrição, salvo quando explicitamente autoriza-
do pela COMPERVE.

35. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

36. A identificação especial referida no Item 35 será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.

37. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de 
documento.

38. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato portar arma, telefone celular, relógio 
eletrônico ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, calculadora, câmera fotográfica, dicionário, apostila, 
“dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, livro, boné, corretivo líquido, borracha e outros.

38.1. A COMPERVE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização 
das provas.
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39. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que, 
durante a sua realização:

a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) for surpreendido portando telefone celular, relógio eletrônico, gravador, receptor, calculadora, 

câmera fotográfica, pager, notebook e/ou equipamento similar, ligado ou não;
c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para 

supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas;
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo estabelecido;
e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando Folha de Respostas ou Cadernos de Questões;
g) descumprir as instruções contidas nos Cadernos de Questões ou na Folha de Respostas;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo.

40. As provas serão realizadas em quatro dias consecutivos, das 8h10min às 12h40min, com 1 (uma) 
hora de acréscimo para o candidato com necessidades especiais cuja solicitação tenha sido atendida de acor-
do com o Item 14 e seus subitens deste Edital.

41. Em cada um dos quatro dias, o candidato receberá dois Cadernos de Questões, um deles contendo 
30 questões de Múltipla Escolha (15 questões por disciplina), comuns a todas as áreas, e outro contendo cinco 
questões Discursivas, específicas para cada área; receberá, ainda, uma Folha de Respostas relativa às questões 
de múltipla escolha e uma caneta esferográfica.

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

43. Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar o Cartão de Fre-
qüência, a capa do Caderno com Questões Discursivas − no espaço reservado para isso − e a Folha de Respostas.

44. Na Folha de Respostas, constarão, dentre outras informações, o nome do candidato, seu número de 
inscrição, o número do seu documento de identificação e as provas correspondentes àquele dia.

44.1. O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de Respostas referida no Item 44 
estão corretos e, se constatado algum erro, comunicá-lo imediatamente ao fiscal da sala.

44.2. O candidato terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Respostas e não deverá rasurá-
la, dobrá-la, amassá-la nem danificá-la, pois esta será insubstituível.

44.3. Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar correta 
para cada questão, seguindo as orientações ali contidas e usando a caneta esferográfica for-
necida pela COMPERVE.

44.4. Questão sem marcação ou com mais de uma marcação anulará a resposta da respectiva questão.
44.5. As Folhas de Respostas das questões de Múltipla Escolha serão corrigidas por sistema eletrô-

nico de computação, na COMPERVE.
45. Em cada dia o candidato disporá de, no máximo, 4 (quatro) horas e meia para responder a todas as 

questões dos dois Cadernos, preencher a Folha de Respostas e redigir, em caráter definitivo, as respostas (ou 
soluções) das questões discursivas, exceção feita ao candidato com necessidades especiais cuja solicitação 
tenha sido atendida de acordo com o Item 14 e seus subitens deste Edital.

45.1. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas.

45.2. O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar do prédio onde estiver realizando as pro-
vas, não mais terá acesso ao referido local naquele dia.

46. As questões de múltipla escolha versarão sobre conhecimentos gerais, considerarão domínio de 
conteúdo e interpretação adequada de situações apresentadas, e cada uma delas terá quatro opções de res-
posta, das quais apenas uma será correta.
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47. As respostas às questões discursivas, inclusive as das provas de Língua Estrangeira (Inglês e Francês) 
deverão ser redigidas em Português.

48. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de 
Respostas, os dois Cadernos de Questões e a esferográfica fornecida pela COMPERVE.

49. O candidato inscrito no curso de Música – Bacharelado será submetido a uma Avaliação da Exe-
cução Vocal ou Instrumental, conforme o instrumento por ele escolhido, e a uma prova discursiva de Teoria 
Musical e Musicologia.

49.1. O THEM será aplicado no período de 11 a 22 de setembro de 2006, em dependências da Escola 
de Música da UFRN, localizada no Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal-RN.

49.2. Para cada candidato, será estabelecido um horário para a Avaliação da Execução Vocal ou 
Instrumental, sendo os respectivos horários afixados na COMPERVE e na Escola de Música da 
UFRN e publicados via Internet nos sites www.comperve.ufrn.br e www.musica.ufrn.br/vesti-
bular, a partir do dia 05 de setembro de 2006.

49.3. O candidato deverá comparecer à Escola de Música 30 minutos antes do horário estabelecido 
para sua avaliação.

49.4. O candidato que chegar após o horário estabelecido para sua Avaliação da Execução Vocal 
ou Instrumental não terá acesso ao local de realização das provas e estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo.

49.5. Sob hipótese alguma será prorrogado o horário de término para as avaliações.
49.6. O acesso do candidato ao recinto onde será avaliado está condicionado à apresentação do ori-

ginal do mesmo documento de identificação utilizado no ato de sua inscrição, salvo quando 
explicitamente autorizado pela COMPERVE.

49.7. É de inteira responsabilidade do candidato levar seu próprio instrumento, com exceção do 
piano, e, quando necessário, seu próprio instrumentista acompanhador.

49.8. A Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental consiste de 4 (quatro) itens diferentes, de acordo 
com o programa para cada instrumento ou voz, sendo vedada a repetição de qualquer obra.

49.9. Cada item da Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental valerá, no máximo, 1 (um) ponto.
49.10. Será aprovado na Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental o candidato que obtiver nota 

igual ou superior a 50% do valor em cada item dessa avaliação.
49.11. A recusa em executar qualquer item da Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental acar-

retará a reprovação do candidato no THEM.
49.12. A Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental não deverá exceder o limite de 25 (vinte e 

cinco) minutos, além de 3 minutos para a leitura à primeira vista.
49.13. A banca examinadora poderá solicitar ao candidato, a qualquer momento, a interrupção da 

execução de uma obra, quando assim julgar conveniente.
49.14. A prova discursiva de Teoria Musical e Musicologia será aplicada no dia 11 de setembro de 

2006, com duração máxima de 2 (duas) horas.
49.15. O candidato receberá um caderno de prova com 4 (quatro) questões discursivas de Teoria 

Musical e Musicologia e uma caneta esferográfica.
49.16. O candidato terá acesso ao local onde se realizará a prova referida no subitem 49.14 das 

15h30min às 16 horas (horário da TELEMAR local).
49.17. O candidato que chegar após as 16 horas não terá acesso ao local de realização das provas e 

estará, automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.
49.18. Durante a aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar a Folha de 

Freqüência e a capa do caderno de prova Discursiva, no espaço reservado para isso.
49.19. Será aprovado na prova discursiva de Teoria Musical e Musicologia o candidato que obtiver 

nota bruta diferente de zero.
49.20. O candidato que deixar de comparecer a pelo menos uma das provas do THEM será elimina-

do do Processo Seletivo.
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50. O candidato inscrito no curso de Música – Licenciatura será submetido a uma Avaliação Prática 
(Execução Vocal e Instrumental e Leitura Rítmica e Melódica) e a uma prova discursiva de Conhecimentos 
Gerais em Música.

50.1. O THE será aplicado no período de 11 a 22 de setembro de 2006, em dependências da Escola 
de Música da UFRN, localizada no Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal-RN.

50.2. Para cada candidato, será estabelecido um horário para a Avaliação Prática, sendo os res-
pectivos horários afixados na COMPERVE e na Escola de Música da UFRN e publicados via 
Internet nos sites www.comperve.ufrn.br e www.musica.ufrn.br/vestibular, a partir do dia 05 
de setembro de 2006.

50.3. O candidato deverá comparecer à Escola de Música 30 minutos antes do horário estabelecido 
para sua avaliação.

50.4. O candidato que chegar após o horário estabelecido para sua Avaliação Prática não terá acesso 
ao local de realização das provas e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

50.5. Sob hipótese alguma será prorrogado o horário de término para as avaliações.
50.6. O acesso do candidato ao recinto onde será avaliado está condicionado à apresentação do ori-

ginal do mesmo documento de identificação utilizado no ato de sua inscrição, salvo quando 
explicitamente autorizado pela COMPERVE.

50.7. Durante a aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar a Folha de Fre-
qüência e a capa do caderno de prova Discursiva, no espaço reservado para isso.

 50.8. A Avaliação Prática consiste dos seguintes itens:
a) Peça de música vocal de livre escolha (de qualquer gênero, estilo, época etc.), com acom-

panhamento em instrumento harmônico executado pelo próprio candidato;
b) Peça de música instrumental de livre escolha (qualquer instrumento – exceto voz –, qual-

quer gênero, estilo, época etc.)
c) Solfejo cantado em graus conjuntos na tonalidade de dó maior. Compasso simples. Figu-

ras de duração: mínima e semínima;
d) Solfejo falado em graus disjuntos. Compassos simples. Figuras de duração: mínima e se-

mínima, pausa de semínima, colcheias.

50.9. A Avaliação Prática não deverá exceder o limite de 20 (vinte) minutos.
50.10. Será aprovado na Avaliação Prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% do 

valor em cada item dessa avaliação.
50.11. Cada item da Avaliação Prática valerá, no máximo, 1 (um) ponto.
50.12. A recusa em executar qualquer item da Avaliação Prática acarretará a reprovação do 

candidato.
50.13. A banca examinadora poderá solicitar ao candidato, a qualquer momento, a interrup-

ção da execução das peças citadas nas letras a e b do subitem 50.8, quando assim julgar 
conveniente.

50.14. A prova discursiva de Conhecimentos Gerais em Música será aplicada no dia 11 de setembro 
de 2006, com duração máxima de 1 (uma) hora.

50.15. A prova discursiva de que trata o subitem 50.14 será constituída de uma questão que exigirá 
do candidato um comentário com base na observação do fragmento de uma partitura.

50.16. O candidato terá acesso ao local onde se realizará a prova referida no subitem anterior das 13 
horas às 13h30min (horário da TELEMAR local).

50.17. O candidato que chegar após as 13h30min não terá acesso ao local de realização das provas 
e estará, automaticamente, eliminado do Processo Seletivo.

51. As provas com questões de Múltipla Escolha (ME) e as com questões Discursivas (D) serão aplicadas 
conforme o quadro a seguir:
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CALENDáRio DAS PRovAS

Área Provas
NOVEMBRO

26/11 (domingo) 27/11 (segunda) 28/11 (terça) 29/11 (quarta)

Hum. I

ME
Português / Lit. Brasileira 
– Língua Estrangeira

História – Química Geografia – Física Biologia – Matemática

D Lit. Brasileira / Português História Geografia Matemática

Hum. II

ME
Português / Lit. Brasileira 
– Língua Estrangeira

História – Química Geografia – Física Biologia – Matemática

D Lit. Brasileira / Português História Geografia Língua Estrangeira

Tec. I

ME
Português / Lit. Brasileira 
– Língua Estrangeira

História – Química Geografia – Física Biologia – Matemática

D Lit. Brasileira / Português História Física Matemática

Tec. II

ME
Português / Lit. Brasileira 
– Língua Estrangeira

História – Química Geografia – Física Biologia – Matemática

D Lit. Brasileira / Português Química Física Matemática

Biom.

ME
Português / Lit. Brasileira 
– Língua Estrangeira

História – Química Geografia – Física Biologia – Matemática

D Lit. Brasileira / Português Química Física Biologia

52. Só serão corrigidas provas com questões Discursivas do candidato que:
a) acertar, pelo menos, uma questão em cada prova 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, conside-
rando-se os primeiros classificados pela ordem decrescente da média dos oito escores padro-
nizados obtidos nas provas de múltipla escolha.

52.1. Na fórmula referida na letra b do Item 52, di é a demanda do curso i (número total de candida-
tos inscritos no curso i dividido pelo número de vagas existentes para o mesmo curso).

52.2. Ocorrendo empate na última colocação dos classificados nas provas com questões de Múlti-
pla Escolha dos grupos citados na letra b do Item 52, serão corrigidas as provas com questões 
Discursivas de todos os candidatos nessa condição.

53. As provas com questões Discursivas avaliarão o candidato quanto ao domínio de conteúdo e à capa-
cidade de raciocínio, a partir da expressão escrita de suas idéias.

53.1. Cada questão discursiva valerá, no máximo, 1 (um) ponto.
53.2. Será eliminado o candidato que obtiver zero (na nota bruta) em pelo menos uma das provas 

com questões Discursivas, exceto os candidatos inscritos para os Cursos de Música – Bacha-
relado relativamente à prova discursiva de Teoria Musical e Musicologia, aplicando-se, neste 
caso, o disposto no subitem 12.3, e Música – Licenciatura relativamente à prova discursiva de 
Conhecimentos Gerais em Música, aplicando-se, neste caso, o disposto no artigo 13.2.

53.3. Será eliminado o candidato que, em qualquer Prova com questão Discursiva, se identificar em 
outro espaço além daquele reservado para esse fim, na capa do Caderno.

53.4. Será eliminado o candidato que redigir as respostas com lápis grafite (ou lapiseira), ou caneta 
diferente da fornecida pela COMPERVE.
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53.5. A banca examinadora só avaliará resposta inserida no espaço reservado para esse fim.
53.6. Cada prova com questões Discursivas será avaliada isoladamente por dois professores e a 

nota final será o resultado obtido pela média aritmética das notas atribuídas por cada um.
53.7. As notas, de que trata o subitem anterior, serão lançadas em Folha de Avaliação e processadas 

eletronicamente.
53.8. 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, sendo a nota final o resul-
tado da média aritmética das notas que mais se aproximarem.

VII – DO ARGUMENTO DE INCLUSÃO PARA ALUNO DA REDE PÚBLICA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

54. Os alunos da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Norte poderão se beneficiar do Argumento de 
Inclusão, definido para grupos de cursos, o qual se encontra detalhado no Quadro de Cursos e Vagas em anexo.

54.1. São requisitos para que o candidato da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Norte se 
beneficie do Argumento de Inclusão:
a) Ter cursado, com aprovação, na modalidade regular, o último ano do Ensino Fundamental 

e os dois primeiros anos do Ensino Médio na Rede Pública do Estado do Rio Grande do 
Norte ou em escolas reconhecidas como filantrópicas pela Secretaria de Educação, Cultu-
ra e Desportos do RN;

b) Ter cursado ou estar concluindo o último ano do Ensino Médio na modalidade regular da 
Rede Pública do Estado do Rio Grande do Norte ou em escolas reconhecidas como filan-
trópicas pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do RN;

c) Estar inserido no grupo de candidatos referidos no Item 52 deste Edital;
d) Ter entregue, todas e de uma só vez, no período de 04 a 22 de setembro de 2006, cópias do 

Comprovante de Inscrição e dos documentos que comprovem as condições estabelecidas 
nas letras a e b deste subitem.

54.2. A documentação de que trata a letra d do subitem 54.1 deverá ser entregue, em Natal na sede 
da COMPERVE, ou em Caicó ou Currais Novos, na sede de cada um dos campi, no horário das 
7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, ou remetida via correio (com Aviso de 
Recebimento), para a sede da COMPERVE.

54.3. O candidato que não entregar a documentação de que trata o subitem 54.1 no período ali es-
tabelecido, não terá direito ao benefício do Argumento de Inclusão.

54.4. Não se aplica o disposto no item 54 aos candidatos que atenderem aos requisitos das letras a 
e b do subitem 54.1 por meio da modalidade de ensino supletivo.

54.5. O Argumento de Inclusão será acrescido ao Argumento Parcial do candidato.
54.6. O Argumento de Inclusão será igual a 0,00 (zero) para o candidato que não atender a todos os 

requisitos do subitem 54.1 deste Edital.
54.7. É de responsabilidade do candidato guardar, até a data do cadastramento, o comprovante de 

que cumpriu o que determina a letra d do subitem 54.1.

VIII – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

55. O preenchimento das vagas, por curso, dar-se-á através de processo classificatório, obedecendo à 
ordem decrescente dos Argumentos de Classificação dos candidatos que se submeterem a todas as provas de 
sua área e forem considerados aptos, segundo os critérios estabelecidos pelo item 52 e pelo item 53, subitens 
53.2, 53.3 e 53.4 deste Edital.

55.1. O cálculo do escore padronizado de cada prova com questões de Múltipla Escolha será efe-
tuado pela padronização do número de acertos obtido pelo candidato, na respectiva prova, 
considerando-se a média e o desvio-padrão do número de acertos obtidos pelos candidatos 
concorrentes a uma mesma área.
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55.2. O cálculo do escore padronizado de cada prova com questões Discursivas será efetuado pela 
padronização da nota obtida pelo candidato, na respectiva prova, considerando-se a média e 
o desvio-padrão das notas obtidas pelos candidatos concorrentes a uma mesma área.

55.3. A padronização será calculada subtraindo a média do número de acertos (ou nota) do candi-
dato e dividindo-se essa subtração pelo desvio padrão, sendo esse resultado multiplicado por 
100 e somado a 500.

55.4. Nas provas com questões de Múltipla Escolha o argumento será calculado pela soma dos esco-
res padronizados obtidos pelo candidato em cada prova, dividida por oito.

55.5. Nas provas com questões Discursivas o argumento será calculado pela soma dos escores pa-
dronizados obtidos pelo candidato em cada prova, dividida por quatro.

55.6. Para os candidatos ao curso de Música – Bacharelado, o argumento de que trata o subitem 
anterior será calculado pela soma dos escores padronizados obtidos pelo candidato em cada 
prova com questões Discursivas, acrescida do escore padronizado obtido na Avaliação da 
Execução Vocal ou Instrumental, dividida por seis.

55.7. Para os candidatos ao curso de Música – Licenciatura, o argumento de que trata o subitem 
anterior será calculado pela soma dos escores padronizados obtidos pelo candidato em cada 
prova com questões discursivas, acrescida do escore padronizado obtido na Avaliação Práti-
ca, dividida por seis.

55.8. O Argumento Parcial (AP) será obtido pela média ponderada entre o argumento das provas 
com questões de Múltipla Escolha (peso dois) e o argumento das provas com questões Dis-
cursivas (peso três).

55.9. O Argumento de Classificação do candidato será obtido pela soma do Argumento Parcial e do 
Argumento de Inclusão.

55.10. Para efeito de apresentação dos resultados do Argumento de Classificação, levar-se-á em 
conta o arredondamento para duas casas decimais.

55.11. Ocorrendo empate de Argumentos de Classificação entre candidatos de determinado curso, o de-
sempate será decidido considerando-se os escores padronizados obtidos nas provas com ques-
tões Discursivas, consultando-se, em ordem seqüencial, as seguintes provas para cada área:

a) Área Humanística I
Português e Literatura Brasileira/Matemática/História/Geografia

b) Área Humanística II
 Português e Lit. Brasileira/Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental/Teoria Mu-

sical e Musicologia/História/Geografia/Língua Estrangeira (para os candidatos con-
correntes ao curso Música – Bacharelado)

 Português e Lit. Brasileira/Avaliação Prática/Conhecimentos Gerais em Música/His-
tória/Geografia/Língua Estrangeira (para os candidatos concorrentes ao curso de 
Música – Licenciatura)

 Português e Lit. Brasileira /História/Geografia/Língua Estrangeira (para os candida-
tos concorrentes aos demais cursos)

c) Área Tecnológica I
Português e Literatura Brasileira/Matemática/Física/História

d) Área Tecnológica II
Português e Literatura Brasileira/Matemática/Física/Química

e) Área Biomédica
Português e Literatura Brasileira/Biologia/Química/Física

56. Caso não sejam preenchidas todas as vagas de um curso com candidatos classificados em 1ª opção 
de curso e turno, proceder-se-á a classificação de candidatos de 1ª opção de curso, nos termos do subitem 11.2 
deste Edital.

56.1. A classificação de que trata o Item 56 obedecerá aos mesmos critérios estabelecidos no Item 
55 e implicará uma única convocação de candidatos.
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57. No caso de ainda não serem preenchidas todas as vagas de um curso com candidatos em 1ª opção e 
turnos distintos, proceder-se-á a classificação dos candidatos a partir de sua 2ª opção.

57.1. A classificação em 2ª opção será feita observando-se a ordem decrescente dos Argumentos de 
Classificação em cada uma das áreas, calculados como o especificado no Item 55 deste Edital 
e obedecendo ao mesmo critério de desempate.

IX – DO CADASTRAMENTO, DO REMANEJAMENTO E DA MATRÍCULA

58. O candidato classificado, independentemente do período de entrada, deverá se cadastrar no primei-
ro semestre, no Curso para o qual for aprovado, em local e prazo estabelecidos em Edital de Cadastramento do 
Departamento de Administração Escolar/Pró-Reitoria de Graduação – DAE/PROGRAD, específico para esse 
fim, publicado na data da divulgação dos resultados.

58.1. No ato do cadastramento, o candidato classificado no Processo Seletivo deverá atender, inte-
gralmente, ao que estabelecer o Edital a que se refere o Item 58.

58.2. O candidato que não efetuar o cadastramento de que trata o Item 58 estará automaticamente 
excluído deste processo de ingresso.

58.3. As vagas não-preenchidas, em qualquer curso, decorrentes do não-comparecimento, no perí-
odo de cadastramento, de candidato classificado ou de candidato que não apresentar a docu-
mentação 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 55 deste Edital, conforme Edital de Remanejamento do DAE/PROGRAD, publicado na 
data de divulgação do resultado.

58.4. Serão cancelados, também, os cadastros dos alunos que não efetuarem matrícula em disci-
plina para o semestre letivo para o qual foram classificados, acarretando tantas convocações 
quantas necessárias, dentre os candidatos habilitados de acordo com o processo classificató-
rio estabelecido no Item 55 deste Edital.

58.5. Os cadastros cancelados, antes do início do período letivo para o qual as vagas se destinarem, 
definido no Calendário Universitário, gerarão novas chamadas de candidatos classificados, 
obedecendo aos critérios estabelecidos no Item 55 deste Edital.

58.6. O DAE ficará encarregado de proceder às convocações descritas nos subitens 58.3, 58.4 e 58.5.
58.7. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na sede da COMPERVE.
58.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de 

seu endereço.
59. Os resultados do Processo Seletivo terão validade apenas para o ano em referência.
60. 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 Universitário.
60.1. Nos cursos com entradas nos primeiro e segundo semestres letivos, se o número de classi-

ficados para o segundo semestre for inferior a dez, esses candidatos serão matriculados em 
disciplinas juntamente com os classificados para o primeiro semestre letivo.

X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

61. Em nenhuma hipótese se concederá ao candidato revisão ou vistas de provas, fotocópia ou vistas de 
Folhas de Respostas ou de qualquer caderno de prova com questões Discursivas, ficando vedada, também, a 
devolução dos Cadernos de Questões.

61.1. Em nenhuma hipótese será deferido pedido de revisão de prova com questões Discursivas, 
considerando que, de acordo com os subitens 53.6 e 53.8, as referidas provas já foram subme-
tidas a uma segunda ou a uma terceira avaliação.

62. As Folhas de Respostas, os cadernos de provas com 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.

63. Os Gabaritos Oficiais Preliminares das provas com questões de Múltipla Escolha serão afixados nos 
quadros de aviso da COMPERVE e divulgados via Internet, no site www.comperve.ufrn.br, uma hora após o 
término da aplicação das provas de cada dia.
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64. O candidato que desejar interpor recurso contra a UFRN em relação aos Gabaritos Oficiais Prelimi-
nares das provas com questões de Múltipla Escolha poderá fazê-lo no horário das 7h30min às 16 horas do dia 
seguinte ao da divulgação dos Gabaritos Oficiais Preliminares de cada prova.

64.1. Para recorrer, o candidato deverá utilizar os modelos de Formulários denominados “Capa de 
Conjunto de Recurso” e “Justificativa de Recurso”, disponíveis no site da COMPERVE.

64.2. O candidato deverá entregar 2 (duas) cópias de cada recurso, na sede da COMPERVE.
64.3. Cada conjunto de recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações:

a) folhas separadas para questões diferentes;
b) em cada folha, indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato, 

bem como da resposta divulgada pela COMPERVE;
c) para cada questão, argumentação lógica e consistente;
d) capa única, constando nela o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato;
e) sem identificação do candidato no corpo dos recursos;
f) recursos datilografados ou digitados nos formulários “Capa de Conjunto de Recurso” e 

“Justificativa de Recurso”.

64.4. O candidato deverá identificar-se, no ato da entrega dos recursos, mediante apresentação de 
documento de identificação original.

64.5. Só será aceita interposição de recurso por procurador, mediante instrumento de procuração 
pública ou particular, se acompanhado da cópia de documento de identificação do candidato.

64.6. Serão indeferidos, preliminarmente, recursos via postal, via fax, via correio eletrônico ou re-
curso extemporâneo.

64.7. Os resultados dos recursos serão fornecidos na sede da COMPERVE, no dia 15 de dezembro de 
2006, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

65. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso.
66. Se houver alteração de respostas do Gabarito Oficial Preliminar, esta valerá para todos os candida-

tos, independentemente de terem recorrido.
67. Na hipótese de alguma questão das provas com questões de Múltipla Escolha vir a ser anulada, o seu 

valor em pontos não será contabilizado em favor de nenhum candidato.
68. Não serão aceitos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Fo-

lha de Respostas.
69. 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.

70. Será eliminado do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos 
por ocasião da inscrição ou do cadastramento.

71. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares 
que vierem a ser publicados pela UFRN com vistas ao Processo Seletivo 2007, no Diário Oficial da União, bem 
como as disposições e instruções contidas no Manual do Candidato, nas Folhas de Respostas e nos Cadernos 
de Questões.

72. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela COMPERVE e enca-
minhados, quando necessário, ao CONSEPE.

73. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para o Processo 
Seletivo 2007, revogadas as disposições em contrário.

Natal, 07 de julho de 2006.

BETANIA LEITE RAMALHO
Presidente da COMPERVE
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QuADRo DE CuRSoS E vAGAS
Campus NATAL

Área Humanística I

Código Curso Modali-
dade Turno

Vagas
Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total
Decreto Federal/ 

Portaria 
Ministerial

Data

101 Administração B M 45 45 90 26,00 80352(DF) 16/9/1977

102 Administração B N 45 45 90 14,00 80352(DF) 16/9/1977

103 Biblioteconomia B T 35 - 35 2,00 1779(PM) 08.08.01

104 Ciências Contábeis B M 50 - 50 10,00 80352(DF) 16.09.77

105 Ciências Contábeis B N 40 40 80 10,00 80352(DF) 16.09.77

106 Ciências Econômicas B M - 50 50 6,00 79372(DF) 10.03.77

107 Ciências Econômicas B N 50 - 50 14,00 79372(DF) 10.03.77

108 Turismo B T 40 40 80 22,00 1553 (PM) 29.09.00

Total da Área 305 220 525    

Área Humanística II

Código Curso Modali-
dade Turno

Vagas
Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total
Decreto Federal/ 

Portaria 
Ministerial

Data

115 Artes Visuais L MT 25 - 25 18,00 * *

116 Ciências Sociais B M 50 - 50 14,00 77363(DF) 01.04.76

117 Ciências Sociais L N 50 - 50 18,00 77363(DF) 01.04.76

118 Comunicação Social 
– Jornalismo B T 40 - 40 30,00 82313(DF) 25.09.78

119 Comunicação Social 
– Jornalismo B N - 40 40 14,00 82313(DF) 25.09.78

120 Comunicação Social 
– Radialismo B T 30 - 30 10,00 * *

121 Comunicação Social 
– Radialismo B N - 30 30 10,00 * *

122 Direito B M 45 45 90 30,00 43142(DF) 03.02.58

123 Direito B N 45 45 90 10,00 43142(DF) 03.02.58

124 Filosofia B N 25 - 25 6,00 * *

125 Filosofia L N 30 - 30 0,00 584 (PM) 11.08.86

126 Geografia B M 30 - 30 6,00 46868(DF) 16.09.59

127 Geografia L N 40 - 40 6,00 46868(DF) 16.09.59

128 História B M 20 - 20 22,00 46868(DF) 16.09.59

129 História L M 30 - 30 14,00 46868(DF) 16.09.59

130 História L N 50 - 50 10,00 46868(DF) 16.09.59

131 Letras - Língua 
Francesa L M 20 - 20 0,00 46868(DF) 16.09.59

132 Letras - Língua Inglesa L M 20 - 20 2,00 46868(DF) 16.09.59

133 Letras - Língua 
Portuguesa L M 30 - 30 14,00 46868(DF) 16.09.59

134 Letras - Língua 
Portuguesa L N - 40 40 2,00 46868(DF) 16.09.59
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135 Música B MT 20  - 20 0,00 131(PM) 18.01.02

136 Música L N 30  - 30 6,00 * *

137 Pedagogia L T 40 40 80 10,00 77499(DF) 27.04.76

138 Pedagogia L N 40 40 80 2,00 77499(DF) 27.04.76

139 Psicologia F MT 45 - 45 18,00 450(PM) 09.11.82

140 Serviço Social F M 40 - 40 10,00 40066(DF) 04.10.56

141 Serviço Social F T - 40 40 10,00 40066(DF) 04.10.56

142 Teatro L M 25 - 25 6,00 * * 

Total da Área 820 320 1140    

Área Tecnológica I

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

152 Arquitetura e 
Urbanismo F MTN 20 20 40 14,00 83208(DF) 28.02.79

Total da Área  20 20 40    

Área Tecnológica II

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total
Decreto Federal/ 

Portaria 
Ministerial

Data

155 Ciências da 
Computação B MT 50 - 50 22,00 1451(PM) 01.10.92

156 Engenharia Civil F MTN 50 50 100 14,00 77816(DF) 15.06.76

157 Engenharia de 
Alimentos F N - 40 40 0,00 * *

158 Engenharia de 
Computação F MTN 33 33 66 26,00 1515(PM) 16.07.01

159 Engenharia de 
Produção F TN 45 - 45 30,00 1093(PM) 29.04.04

160 Engenharia de 
Materiais F MT 40 - 40 0,00 1094(PM) 29.04.04

161 Engenharia Elétrica F MTN 45 45 90 14,00 77688(DF) 26.05.76

162 Engenharia Mecânica F MTN 40 40 80 6,00 368(PM) 09.09.82

163 Engenharia Química F MTN 30 30 60 6,00 82170(DF) 24.08.78

164 Engenharia Têxtil F TN 45 - 45 2,00 * *

165 Estatística F M 50 - 50 2,00 82164(DF) 24.08.78

166 Física B MT 50 - 50 0,00 80352(DF) 16.09.77

167 Física L N 50 - 50 0,00 80352(DF) 16.09.77

168 Geologia F MT 30 - 30 6,00 193(PM) 31.05.82

169 Matemática B MT 20 - 20 2,00 79372(DF) 10.03.77

170 Matemática L MT 30 - 30 2,00 79372(DF) 10.03.77

171 Matemática L N 50 - 50 0,00 79372(DF) 10.03.77

172 Química B M 45 - 45 0,00 79372(DF) 10.03.77

173 Química L M 45 - 45 2,00 79372(DF) 10.03.77

174 Química L N 45 - 45 0,00 79372(DF) 10.03.77

Total da Área  793 238 1031    
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Área Biomédica

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

177 Aqüicultura B MT 30 - 30 6,00 * *

178 Biomedicina B MTN - 30 30 34,00  *  * 

179 Ciências Biológicas B MT 20 20 40 26,00 79627(DF) 28.04.77

180 Ciências Biológicas L MT 15 15 30 10,00 79627(DF) 28.04.77

181 Ciências Biológicas L N 30 30 60 10,00 79627(DF) 28.04.77

182 Ecologia B MT - 30 30 6,00  *  * 

183 Educação Física L MT 40  - 40 14,00 81762(DF) 06.06.78

184 Educação Física B N - 40 40 14,00 * *

185 Enfermagem e 
Obstetrícia F MT 42 42 84 34,00 82026(DF) 24.07.78

186 Farmácia F MT 45 45 90 34,00 31209(DF) 29.07.52

187 Fisioterapia F MT - 30 30 22,00 174(PM) 10.03.86

188 Medicina F MTN 45 45 90 22,00 42923(DF) 30.12.57

189 Nutrição F MT 22 22 44 26,00 520(PM) 31.08.81

190 Odontologia F MT 36 36 72 26,00 31209(DF) 29.07.52

191 Zootecnia F MT 30 30 60 10,00 1413(PM) 27.09.93

Total da Área 355 415 770    
          

Total Campus Natal 2293 1213 3506    

CERES – CAICÓ

Área Humanística I

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

201 Ciências Contábeis B MN 45 - 45 0,00 80352(DF) 16.09.77

Total da Área 45 - 45    

Área Humanística II

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

205 Direito B TN 40 - 40 14,00 43142(DF) 03.02.58

206 Geografia L MT 45 - 45 0,00 46868(DF) 16.09.59

207 História L MT 45 - 45 0,00 46868(DF) 16.09.59

208 Pedagogia L MT 40 - 40 2,00 77499(DF) 27.04.76

Total da Área 170 - 170    
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Área Tecnológica II

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

213 Matemática L MN 40 - 40 0,00 79372(DF) 10.03.77

Total da Área 40 - 40    
         

Total CERES – Caicó 250  - 255    

CERES – CuRRAIS NOVOS

Humanística I 

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

301 Administração B TN 45 - 45 0,00 80352(DF) 16.09.77

302 Turismo B MT 40 - 40 0,00 * *

Total da Área 85 - 85    

Humanística II

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

304 Letras L TN 45 - 45 0,00 46868(DF) 16.09.59

Total da Área 45  - 45    
          

Total CERES – Currais Novos 90  - 130    

Campus SANTA CRuZ

Biomédica         

Código Curso Moda-
lidade Turno

Vagas
 Argumento 
de Inclusão

Reconhecimento

1º Sem. 2º Sem. Total Decreto Federal/ 
Portaria Ministerial Data

401 Enfermagem e 
Obstetrícia F MT - 35 35 0,00 *  *

Total da Área - 35 35    
         

Total Santa Cruz   - 35 35    

B = Bacharelado L = Licenciatura F = Formação Profissional
* Curso devidamente autorizado em processo de reconhecimento
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PRoGRAMAS DAS DiSCiPLiNAS

BIOLOGIA

APRESENTAÇÃO
A compreensão das diversas manifestações da vida no mundo atual pressupõe, antes de tudo, reconhecer 

que a vida é um processo complexo, que inclui as relações de um organismo com o ambiente que o cerca e com os 
outros seres que compartilham com ele esse ambiente. Além de promover a compreensão e o reconhecimento das 
propriedades básicas dos seres vivos (metabolismo, reprodução, herança, variação e seleção), o estudo da Biologia 
deve considerar as muitas modificações que a vida sofreu ao longo do desenvolvimento do planeta, buscando a 
adaptação a um ambiente variável, o que levou à grande diversidade e complexidade encontradas na biosfera atual. 
Além disso, é fundamental considerar o papel desempenhado pela ação da espécie humana, dada a amplitude e 
intensidade dos efeitos que a sua intervenção pode ter sobre essa mesma biosfera.

Nessa perspectiva, os conteúdos foram organizados partindo de aspectos macroscópicos (ecologia) para os 
microscópicos (a célula). Recomenda-se, pois, que o candidato inicie o seu estudo pela análise das relações entre 
os seres vivos e deles com o ambiente (aquilo que vemos) e, passando pela compreensão da organização dos seres 
vivos e dos processos vitais, chegue à sede da vida (a célula). O caminho contrário possibilita explicar os aspectos 
macroscópicos usando os modelos teóricos da Biologia. Embora estejam incluídos no conjunto dos conteúdos, 
preferiu-se destacar em tópicos separados os temas saúde e doença e reprodução humana, dada a sua importância 
para a qualidade de vida dos indivíduos, em particular, e da sociedade, em geral.

Em vez de simplesmente citar termos e associá-los a funções, espera-se que o candidato seja capaz de aplicar 
os conhecimentos básicos da Biologia, de forma integrada (inclusive com outras ciências), na resolução de problemas 
e interpretação de fatos do cotidiano. 

OBJETIVOS
– Compreender as diversas manifestações da vida e suas interações com o meio ambiente, levando em conside-

ração os diversos processos de troca de matéria e energia;
– reconhecer a biodiversidade como sendo o resultado de transformações adaptativas que aconteceram ao longo 

da história evolutiva;
– reconhecer o caráter dinâmico da natureza, compreendendo o papel das reações químicas e dos processos 

físicos para a manutenção do processo vital;
– diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos da Biologia;
– avaliar os efeitos da degradação ambiental sobre os seres vivos e, por conseqüência, sobre a saúde humana, a 

qual, mais do que ausência de doença, deve ser compreendida como bem-estar físico, social e psicológico do 
indivíduo; 

– reconhecer as contribuições da Biologia na produção e aplicação do conhecimento científico e tecnológico, 
levando em consideração os aspectos históricos e éticos. 

CONTEÚDOS

I – ECOLOGIA
1. Populações e comunidades
2. Relações entre os seres vivos
3. Cadeias e teias alimentares
4. Transferência de matéria e energia
5. Ciclos biogeoquímicos
6. Efeitos da ação humana sobre o ambiente

II – SERES VIVOS
1. Classificação e características gerais dos reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia
2. Vírus e príons
3. Reino Animalia

3.1 Animais invertebrados e vertebrados
3.2 Funções biológicas: digestão, circulação, respiração, controles nervoso e hormonal, excreção, 

reprodução, defesa
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4. Reino Plantae
4.1 Briófitas, pteridófitas e fanerógamas
4.2 Funções biológicas: fotossíntese, circulação, respiração, transpiração, controle hormonal, reprodução

III – A CÉLuLA
1. Química da vida: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas
2. Parede celular: estrutura e função
3. Membranas: estrutura e função
4. Organelas citoplasmáticas: estruturas, funções e inter-relações
5. Núcleo celular: componentes e funções
6. Material genético: estrutura, duplicação, transcrição e tradução dos ácidos nucléicos
7. Divisão celular: mitose e meiose

IV – GENÉTICA
1. Fenótipo e genótipo
2. Leis de Mendel
3. Hibridismo
4. Descendência e probabilidades
5. Dominância, polialelia, interação gênica, epistasia, pleiotropia, ligação gênica, genes letais
6. Sexo e herança
7. Aberrações cromossômicas

V – EVOLuÇÃO
1. Teorias evolucionistas: lamarckismo, darwinismo e teoria sintética
2. Fatores evolutivos: migração, mutação, seleção natural e recombinação gênica
3. Especiação

VI – REPRODuÇÃO HuMANA
1. Fecundação e gravidez
2. Desenvolvimento embrionário
3. Controle de natalidade
4. Reprodução assistida

VII – SAÚDE E DOENÇA
1. Conceito de saúde
2. Fome e doença
3. Doenças infecciosas e parasitárias: endemias e epidemias
4. Doenças sexualmente transmissíveis
5. Doenças hereditárias
6. Transmissão e prevenção de doenças

VII – BIOTECNOLOGIA
1. Transgênicos, clonagem, testes de DNA, células-tronco, produção de embriões
2. Bioética

FÍSICA
APRESENTAÇÃO

A Física procura explicar fenômenos e processos do mundo natural, desde os níveis mais fundamentais 
até os mais complexos, incluindo as aplicações tecnológicas. Ela deve ser tratada como um bem cultural humano, 
historicamente construído, importante na formação de cidadãos críticos, e que fornece uma visão do mundo enri-
quecedora e útil, independentemente da profissão que se vier a exercer. Neste sentido, no que se refere à prova de 
Física em particular, é importante que os candidatos desenvolvam um “olhar físico” sobre a realidade e sejam capazes 
de perceber o quanto de Física existe no cotidiano e nas realizações da tecnologia em geral.

A Física busca, como toda 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 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 compreensão desses fundamentos implica a necessidade de se lidar com os conceitos físicos e não 
com memorizações ou matematizações vazias de significado.
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Esses princípios foram sendo propostos ao longo da história da Física e, até o momento, têm sido experimen-
talmente comprovados. Eles possibilitam que o ser humano estude situações muito extremas na Terra ou fora dela. 
Possibilitam ainda que futuros ou passados muito distantes no universo sejam estudados com relativa confiabilidade. 
Esses 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, porém, que tal premissa funciona como uma hipótese de 
trabalho. Isto é, embora ela tenha permitido 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 descrição do mesmo, 
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.

Por isso, analisar fisicamente uma situação significa, em grande medida, buscar a essência por trás da apa-
rência, 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 em uma lei fundamental, 
percebe-se que, na verdade, são poucos os problemas de Física realmente originais, pelo menos para o ensino médio. O 
estudo desses princípios e leis permitirá que se enxergue, cada vez com maior clareza, por que vários fenômenos que pa-
recem muito diferentes uns dos outros são, na verdade, apenas situações distintas envolvendo os mesmos princípios.

Adquirir um “olhar físico” sobre a realidade, conforme estamos ressaltando aqui, significa poder compre-
ender 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 devemos nos iludir: não há “macete” aqui. Ou se entende a essência de um princípio 
fundamental, e ela é enxergada mesmo quando está “disfarçada”, embutida em uma situação qualquer, ou não há 
como inventar problemas consistentes ou “adivinhar” o que pode vir a ser cobrado no processo seletivo.

É importante ainda enfatizar que uma situação física qualquer certamente envolverá, ao mesmo tempo, mui-
tas áreas da Física. Por isso, 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 do processo seletivo. Portanto, não se deve fazer um estudo 
compartimentado dos conteúdos básicos listados abaixo. Pelo contrário, deve-se sempre procurar fundir vários dos 
conteúdos abaixo num mesmo problema, na tentativa de se adquirir uma visão e uma descrição mais completas e 
realistas do mundo físico em que vivemos.

Ao se tentar inventar problemas de Física, perceber-se-á a diferença entre ter a idéia e escrevê-la de ma-
neira fisicamente correta. Será ótimo exercício para se examinar e esclarecer quantas suposições, simplificações 
e aproximações estão implícitas num problema comum de Física. Sugerimos que estudantes e professores façam 
tal exercício e não desistam, mesmo frente às dificuldades iniciais, que certamente surgirão. É importante, nesse 
processo, discutir com outros colegas e professores, os problemas inventados. Muitas vezes, só alguém de fora pode 
perceber falhas ou imprecisões naquilo que se está propondo.

É essencial que se compreenda 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
•	 Leis de Newton
•	 Lei da gravitação universal
•	 Leis da termodinâmica
•	 Leis do eletromagnetismo
•	 Postulados da teoria da relatividade especial
•	 Princípio da incerteza

OBJETIVOS
1. Conhecer instrumentos, aparatos e procedimentos experimentais básicos;
2. identificar aspectos fenomenológicos, tanto do cotidiano quanto dos fenômenos naturais e da tecnologia 

que usamos, assim como os aspectos formais e quantitativos envolvidos nesses fenômenos;
3. interpretar uma fórmula qualquer e extrair da mesma as relações (diretas ou inversas, lineares ou não etc.) 

que ela explicita entre as grandezas envolvidas;
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4. desenvolver um tratamento literal para problemas em geral; (soluções literais explicitam classes de soluções 
e, em geral, são válidas para uma série de outros problemas semelhantes);

5. realizar análise e compreensão do domínio de validade de certa lei ou de certo modelo ou de certa fórmula; 
(a Física estuda a natureza através da construção de modelos, que são válidos apenas dentro de certas 
aproximações ou domínios que precisam ser bem conhecidos);

6. realizar análise posterior cuidadosa do resultado obtido; (a solução de um problema de Física não termina 
quando se chega a um resultado; após isso, é essencial avaliar-se se a resposta obtida é fisicamente 
consistente para o caso em questão);

7. sintetizar, separar os fatos importantes dos irrelevantes, estabelecer relações entre coisas diferentes e 
tirar conclusões, além de distinguir as hipóteses simplificadoras implícitas em modelos teóricos usados 
no tratamento quantitativo de muitos problemas.

CONTEÚDOS

I – INTRODuÇÃO
1. Grandezas físicas

Definição de grandezas físicas; grandezas fundamentais e derivadas; padrões e sistemas de unidades; análise 
dimensional.

2. Medidas e representações
Notação científica e ordem de grandeza; erros e algarismos significativos; construção e interpretação de tabelas, 
gráficos e diagramas.

3. Vetores
Grandezas escalares e vetoriais; notação vetorial e representação geométrica de vetores; adição e subtração 
vetorial em uma, duas e três dimensões; multiplicação de um vetor por um escalar; vetor unitário; representação 
de vetores em termos de suas componentes cartesianas retangulares.

4. Análise da situação física em questão e da consistência da abordagem adotada
Verificação das hipóteses envolvidas; levantamento dos dados; observância das unidades consideradas; verifi-
cação de qual tratamento é mais adequado (clássico, relativístico, quântico), etc.

5. Análise dos respectivos domínios de validade dos modelos, das leis e fórmulas em Física
Construção de modelos em Física; suposições e aproximações feitas e as conseqüentes limitações na aplicabi-
lidade dos modelos, leis e fórmulas resultantes.

6. Análise de resultados
Coerência na dimensão da grandeza obtida; consistência da expressão literal resultante; ordens de grandezas 
e valores esperados como resposta a partir da “intuição física” (estimativas quantitativas preliminares); com-
paração dos resultados obtidos com a situação tratada e avaliação da pertinência dos mesmos, etc. 

7. Análise de fórmulas e de expressões literais em geral
Familiarização na obtenção e análise de soluções literais para os problemas.

8. Familiarização com experimentos básicos nos vários ramos da Física
Conhecimento de experimentos e procedimentos experimentais básicos em Física.

9. Discussões envolvendo elementos de história, filosofia e sociologia da ciência
9.1 Aspectos gerais

Concepções míticas, filosóficas e científicas sobre o mundo físico ao longo da história da humanidade (por 
exemplo, envolvendo variadas concepções cosmogônicas, física aristotélica, galileana, newtoniana, etc.); 
experiências mentais ou de pensamento (“Gedanken experiment”; como aquelas freqüentemente propos-
tas em física, por Aristóteles, Galileu, Einstein e outros); a educação científica na formação do cidadão (a 
necessidade de uma formação ao mesmo tempo bem embasada em conteúdos específicos mas também 
crítica quanto à inter-relação entre ciência e ideologia e usos e limitações da ciência) etc.

9.2 Física e sociedade
A relação da Física com: outras ciências, diferentes profissões, aplicações tecnológicas, cultura, ética etc.; 
revolução tecnológica e impacto social e ambiental etc.

9.3 Metodologia científica
Método científico tradicional: observação , experimentação, abstração, indução, leis, modelos e teorias 
físicas, domínio de validade; posturas críticas em geral, que questionam a existência de um único método 
ou discutem o caráter e a transitoriedade do conhecimento dito científico; o despertar de uma nova cons-
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ciência, que contrapõe a abordagem tradicional, de inspiração cartesiana e positivista, a outras alternativas 
de interlocução com a realidade, envolvendo propostas de abordagens sistêmicas e holísticas etc.

II – MECÂNICA CLÁSSICA

1. Cinemática
1.1 Conceitos básicos 

Partícula, referencial, sistemas de coordenadas, trajetória; vetores: posição, deslocamento, velocidades 
média e instantânea, acelerações média e instantânea; mudança de referencial;
transformação de Galileu; adição clássica de velocidades.

1.2  Descrição dos Movimentos em uma, duas e três dimensões
Movimentos retilíneo e circular, uniforme e uniformemente variado, em particular queda livre, lançamento 
de projéteis, composição de movimentos em geral etc.

2. Dinâmica da Partícula
2.1 Conceitos básicos 

Sistema; vizinhança; sistema isolado; corpo padrão; força; massa; peso etc.
2.2  Leis de Newton

Referenciais inercial e não-inercial; força fictícia ou inercial; 1ª, 2ª e 3ª leis de Newton e suas aplicações.
2.3  Forças da natureza

Forças básicas: gravitacional, eletromagnética, interação forte e interação fraca; tração, força de Van der 
Waals, “reação normal de contato”, força elástica, forças de atrito, forças de resistência em fluidos etc.

3. Energia
Trabalho de uma força; potência média e instantânea; energia cinética e o teorema do trabalho e energia; 
forças conservativas e não-conservativas; energia potencial: gravitacional, elástica, elétrica, etc.; análise do 
movimento a partir da curva de energia potencial; lei de conservação da energia mecânica; lei de conservação 
da energia total; fontes renováveis de energia.

4. Momento Linear 
Centro de massa; momento linear de uma partícula e de um sistema de partículas; lei de conservação do 
momento linear; impulso, colisões elásticas e inelásticas.

5. Momento Angular
Torque ou momento de uma força; momento angular de uma partícula e de um sistema; relação entre torque 
e a variação do momento angular; lei de conservação do momento angular; energia cinética de rotação e 
momento de inércia; movimento combinado de translação e rotação de um corpo rígido.

6. Equilíbrio de Corpos Rígidos
Equilíbrio de corpo rígido, conceito de centro de gravidade; formas de equilíbrio; máquinas simples e ferra-
mentas.

7. Gravitação
Lei da gravitação universal; campo gravitacional; equivalência entre massa inercial e gravitacional; movimentos 
de satélites artificiais e corpos celestes em geral; leis de Kepler; velocidade de escape; relações entre gravitação, 
expansão do universo e modelos cosmológicos contemporâneos.

8.Hidrostática
Propriedades dos fluidos; densidade e pressão; teorema de Stevin; princípio de Pascal; princípio de Arquimedes; 
dispositivos: barômetro, manômetro, prensa hidráulica etc.

III – TERMODINÂMICA

1. Temperatura e Dilatação Térmica
Equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica; medida da temperatura, tipos de termômetros, escalas de 
temperaturas e dilatação térmica de sólidos e líquidos, comportamento térmico da água; calorimetria: con-
ceito de calor, calor sensível, calor latente, capacidade térmica, calor específico; mudanças de estados físicos, 
diagrama de fases; processos de transmissão de calor.

2. Gases
Variáveis de estado, equação de Clapeyron 	 lei geral dos gases perfeitos; transformações gasosas particulares: 
isobárica; transformação isocórica; transformação isotérmica; transformação adiabática; teoria cinética dos 
gases; calor específico de um gás ideal; energia interna; trabalho nas transformações gasosas; primeira lei da 
termodinâmica e aplicações.
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3. Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica
Transformações cíclicas; transformações reversíveis e irreversíveis; segunda lei da termodinâmica; máquinas 
térmicas; ciclo de Carnot e outros; escala absoluta de temperatura; degradação da energia; entropia e desor-
dem; entropia e a segunda lei da termodinâmica.

IV – ELETROMAGNETISMO

1. Carga Elétrica e Campo Elétrico
Carga elétrica, conservação, quantização; condutores e isolantes; processos de eletrização; detetores eletrostá-
ticos; lei de Coulomb; campo elétrico; fluxo do campo elétrico; lei de Gauss; partículas carregadas num campo 
elétrico; potencial elétrico e energia potencial elétrica; eletricidade atmosférica, procedimentos e dispositivos 
de segurança; capacitores e dielétricos, capacitância.

2. Correntes e Circuitos Elétricos
Corrente elétrica, resistência elétrica, resistores ôhmicos e não-ôhmicos, resistividade, condutividade,  lei de 
Ohm, associação de resistores, potência elétrica dissipada num resistor; força eletromotriz, fontes de força 
eletromotriz, associação de fontes de força eletromotriz, circuitos de corrente contínua e leis de Kirchhoff; 
instrumentos elétricos de medição e dispositivos de segurança.

3. Magnetismo
Campo magnético; fontes de campo magnético; força magnética e força de Lorentz; torque sobre uma espira 
de corrente; trajetórias de uma carga num campo magnético uniforme; lei de Gauss do magnetismo; mag-
netismo terrestre; lei de Ampère; energia magnética; fluxo de campo magnético, lei de Faraday, lei de Lenz; 
corrente alternada.

V – OSCILAÇÕES E ONDAS

1. Conceitos Básicos
Oscilações; movimento harmônico simples (MHS); considerações de energia no MHS; exemplos de MHS; 
oscilações forçadas; ressonância; conceito de onda: comprimento de onda, freqüência, período, amplitude, 
fase, diferença de fase, número de onda, intensidade, etc.; propriedades das ondas: princípio da superposição, 
reflexão, refração, interferência, difração, polarização.

2. Acústica
Ondas sonoras e suas propriedades, freqüência, altura e espectro sonoro, subsom e ultra-som, velocidade de 
propagação do som, intensidade e nível de intensidade; física do aparelho auditivo; batimento; efeito Doppler 
em ondas acústicas.

3. Óptica
Luz e radiação eletromagnética, espectro eletromagnético, energia eletromagnética, óptica geométrica; reflexão 
da luz, lei da reflexão, espelhos planos e esféricos; refração da luz, lei da refração, reflexão total, dioptros planos, 
prismas, lentes esféricas; a Física do olho humano; instrumentos ópticos; óptica física: difração, interferência, 
experiência de Young; polarização da luz; efeito Doppler em ondas eletromagnéticas.

VI – FÍSICA MODERNA
1. 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 re-
latividade; influência das idéias e conceitos da física moderna na cultura em geral e na evolução atual do 
pensamento humano.

2. Relatividade
Noção de invariância das leis da física; base experimental da teoria da Relatividade Especial ou Restrita (TRE); 
o conceito de éter; a experiência de Michelson-Morley; postulados da TRE; observador em TRE; transformação 
de Lorentz e suas principais conseqüências: relatividade da simultaneidade, dilatação temporal, contração de 
comprimento, adição relativística de velocidades; momento relativístico; limite clássico das equações relati-
vísticas; equivalência entre massa e energia.

3. Teoria quântica
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; efeito fotoelétrico; princípio da complementaridade de Bohr, natureza dual 
da radiação eletromagnética; postulado de de Broglie: ondas de matéria; princípio da incerteza; modelos atômicos de 
Thomson, Rutherford e Bohr; o espectro do átomo de hidrogênio; física nuclear: estrutura nuclear e energia de ligação, 
desintegração radioativa, fissão e fusão nucleares, aplicações da física nuclear, efeitos biológicos da radiação.
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GEOGRAFIA
APRESENTAÇÃO

A prova de Geografia avaliará o candidato quanto à compreensão, aplicação e síntese de conteúdos geográficos. 
O candidato deverá demonstrar que compreende o processo de produção do espaço e do quadro natural, entendido, 
este, a partir dos seus elementos básicos (clima, relevo, vegetação, hidrografia e solos).

Essa abordagem deverá contemplar as diversas escalas (mundial, nacional, regional e local) para uma melhor 
compreensão das transformações socioespaciais decorrentes da relação entre sociedade e natureza.

 Nessa perspectiva, os conceitos fundantes da ciência geográfica (espaço, território, lugar, paisagem e região) 
deverão ser apreendidos, não apenas na sua forma mas também no que diz respeito à sua construção social. Isso 
porque, como assinalam os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conceitos são instrumentos importantes na 
compreensão e análise científica do espaço, assim sendo, eles devem ser entendidos como elementos nortedadores 
dos conteúdos abordados.

OBJETIVOS

1. Compreender o processo de (re)produção do espaço geográfico, tendo por referência a relação sociedade 
x natureza;

2. analisar as diversas paisagens produzidas pelos seres humanos nas suas relações entre si e com os outros 
elementos da natureza, em diferentes escalas;

3. analisar a dinâmica política e social que ocorre no processo de construção dos territórios e das diversas 
territorialidades, considerando os vários momentos históricos e as conjunturas políticas;

4. compreender os elementos básicos de sistematização da linguagem cartográfica e as diferentes formas de 
representação de fatos e fenômenos espaciais;

5. analisar os processos demográficos e sua interação com as várias instâncias da sociedade no contexto atual;
6. aplicar os conceitos básicos da ciência geográfica na compreensão dos processos socioespaciais decorrentes 

da relação sociedade x natureza;
7. interpretar e analisar a dinâmica socioespacial do território brasileiro e, de forma particular, do território 

norte-rio-grandense.

CONTEÚDOS

I – O ESPAÇO E SuAS REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS
1. Mapas: símbolos e convenções
2. Escalas
3. Projeções
4. Novas tecnologias: satélites artificiais e sensoriamento remoto
5. Coordenadas geográficas
6. Fusos horários

II – OS DIVERSOS LuGARES E SuAS PAISAGENS
1. Os grandes biomas do mundo e as paisagens naturais
2. Elementos naturais e culturais das paisagens
3. Dinâmica natural e social: a (re)construção das paisagens
4. Paisagem geográfica, tempo da natureza e tempo social

III – PRODuÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO MuNDIAL
1. A produção do espaço e a relação sociedade x natureza
2. A produção do espaço no contexto da expansão e evolução do capitalismo comercial, industrial e financeiro
3. A revolução técnico-científica e a formação do meio técnico-científico-informacional
4. Espaço geográfico, capitalismo e globalização

4.1 Globalização da economia e expansão das multinacionais
4.2 A sociedade em redes
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4.3 O comércio mundial no mundo globalizado
4.4 Globalização x regionalização do espaço mundial
4.5 Globalização e Cultura

5. O pós-guerra e uma nova geopolítica
5.1 A guerra fria e o mundo bipolar e as relações internacionais entre os países
5.2 O colapso do socialismo e a construção de uma nova geopolítica mundial
5.3 A nova ordem mundial e o mundo multipolar
5.4 Os conflitos culturais, étnicos e religiosos

6. O espaço da cidade e o processo de urbanização
6.1 A expansão do fenômeno urbano no contexto mundial
6.2 A produção do espaço urbano
6.3 A segregação e as desigualdades sociais nas cidades: a construção de territorialidades urbanas
6.4 Redes, hierarquias urbanas e metropolização
6.5 Problemas ambientais urbanos
6.6 Industrialização, urbanização e políticas energéticas

IV – A POPuLAÇÃO MuNDIAL
1. Dinâmica populacional e desenvolvimento socioeconômico
2. Crescimento demográfico: conceitos e teorias
3. Estrutura da população
4. Migrações, mobilidade populacional e meio ambiente
5. Crescimento populacional e cidades

V – PRODuÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO
1. Formação territorial: bases conceituais e marcos históricos
2. A contribuição da imigração na construção do território
3. A construção do território brasileiro no pós-guerra
4. O Estado e a gestão do território brasileiro
5. Estrutura fundiária, relações de trabalho e produção

5.1 Relação campo x cidade
5.2. Conflitos no campo e reforma agrária

6. Os caminhos da industrialização: da sociedade agrária à urbano-industrial
6.1 – Distribuição espacial das indústrias e reordenamento do território
6.2 – Industrialização e expansão urbana
6.3 – Metropolização e pobreza.

7. A população brasileira
7.1 – Dinâmica populacional e crescimento econômico
7.2 – Migrações internas
7.3 – Estrutura e composição da população
7.4 – População e atividades econômicas
7.5 – Política demográfica e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

VI – OS DOMÍNIOS NATuRAIS E AS quESTÕES AMBIENTAIS NO MuNDO E NO BRASIL
1. Elementos do quadro natural e os domínios morfoclimáticos
2. Os recursos hídricos e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico
3. Recursos naturais x Política ambiental x Crescimento econômico
4. As fontes de energia
5. Problemas ambientais urbanos e rurais
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VII – PRODuÇÃO DO ESPAÇO NORTE-RIO-GRANDENSE
1. Ocupação, povoamento e construção do território potiguar
2. Crescimento e dinâmica populacional
3. Recursos naturais e crescimento econômico
4. O Estado e a construção do território
5. Fragmentação do território e construção do urbano no Rio Grande do Norte
6. A rede urbana do Estado e a metropolização de Natal
7. A política de assentamentos e o repovoamento do espaço rural
8. Problemas ambientais urbanos e rurais
9. Principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte e estruturação do espaço
10. Economias tradicionais e ordenamento do território norte-rio-grandense
11. Novas economias e reordenamento territorial do Estado potiguar
12. Novas economias x novas territorialidades
13. Atividades culturais: novos significados e apropriação econômica

HISTÓRIA

INTRODuÇÃO

A prova de História tem por objetivo selecionar candidatos que estejam aptos a refletir sobre situações 
históricas, demonstrando capacidade de fazer relações entre tempos e espaços diferentes.

Para isso, o candidato deverá compreender pelo menos estes dois significados que a palavra História admite: 
o primeiro diz respeito àquilo que sucedeu no passado de um grupo específico, de uma sociedade, da Humanidade: 
os fatos, os processos, as estruturas; o segundo refere-se ao estudo desse passado, o campo de conhecimento que 
requer técnicas, teorização e modos específicos de expor esse estudo. Nos dois casos, a História vincula fortemente 
o passado e o presente, pois nossa sociedade, nossa organização familiar, nosso modo de pensar têm, ao mesmo 
tempo, se diferenciado ao longo do tempo e se mantido presos ao passado. 

A prova de História solicitará do candidato o entendimento de que a sociedade é uma construção dos in-
divíduos em interação entre si, em um determinado espaço,e de que todos os aspectos da nossa vida estão sujeitos 
a mudanças e permanências: as formas sociais, os modos de pensar, as noções com que organizamos o mundo e 
atribuímos sentidos a ele. 

Considerando essa perspectiva mais geral, é importante que o candidato estude os conteúdos propostos 
no programa, compreendendo que o passado é reconstruído a partir de inquietações do presente, ultrapassando 
a concepção de História como um conjunto pronto e acabado de acontecimentos. O passado é reelaborado para 
constituir a memória e a identidade dos grupos. Nos dias de hoje, em que os indivíduos parecem mergulhados num 
presente imediato, torna-se ainda mais imperioso o estudo da História: é a ela que têm recorrido aqueles grupos que 
procuram fundar novas identidades, reagindo contra um mundo globalizado, que procura sujeitar a uma uniformi-
zação empobrecedora a grande diversidade apresentada pelas sociedades espalhadas pelo planeta.

A prova de História, portanto, explorará os conteúdos do programa a partir de cinco dimensões.
A primeira é a compreensão de que as formações sociais apresentam grande riqueza de aspectos, envolvendo 

o trabalho, a cultura, a sociedade, a política, as formas de representar mentalmente o mundo que cerca os indiví-
duos. Daí, a exigência de se pensar os fatos sociais reconstituindo as interligações que os prendem uns aos outros, 
estabelecendo relações entre as diversas dimensões da sociedade. Desde o final dos anos 1920, os historiadores têm 
compreendido que o fato histórico está relacionado com a arte, a literatura, a geografia, a biologia, a psicologia, etc., 
que trazem a marca do tempo e do meio e das tensões da sociedade em que estão inseridas. 

A segunda diz respeito à percepção da diversidade do tempo. Durante um longo período, os livros didáticos 
reproduziram uma visão segundo a qual a história da Europa equivalia à história do mundo, o que excluía outros 
povos ou os reduzia a meros apêndices da história européia. 

Hoje, esse ponto de vista é insustentável por várias razões: as sociedades caminham em direções diferentes, 
num ritmo próprio, às vezes mais acelerado, às vezes mais lento, sobretudo naquelas sociedades em que a tradição 
tem mais peso sobre as estruturas como família, costumes, tecnologia. Por outro lado, as sociedades ocidentais, 
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com a Inglaterra à frente, experimentam, a partir da Revolução Industrial, um ritmo diferente de desenvolvimento 
histórico, entrando numa era industrial marcada pela aceleração dos acontecimentos, com transformações nas re-
lações sociais, na paisagem, na economia. O desenrolar da vida passa a ser ditado pelo ritmo da fábrica e não mais 
pela natureza. 

Essa diferença do ritmo dos tempos se manifesta também na totalidade do processo histórico: uma greve, 
um motim, a derrubada de um governo seguem um ritmo breve; as conjunturas seguem um ritmo de média duração, 
que pode ser abarcado no intervalo de uma vida humana; outro ritmo, mais lento, é o das estruturas, aquilo que os 
seres humanos mal percebem que está mudando, como as nossas concepções sobre família e amor. Essas diferenças 
nos ritmos de duração podem ser vistas também a partir do que ocorreu com os escravos no Brasil.  A escravidão 
foi formalmente extinta com a assinatura da Lei Áurea, em 1888. Contudo, foi mantida uma mentalidade segundo a 
qual os negros eram racial e socialmente inferiores, persistindo, assim, representações mentais negativas, que, muito 
lentamente, vêm sendo modificadas na sociedade brasileira. 

Em terceiro lugar, é importante a compreensão da diversidade dos espaços. Os conceitos que as sociedades 
utilizam para construir e explicar suas instituições muitas vezes são tomados como dados prontos, com validade 
permanente. Diferentemente, esses conceitos só podem ser entendidos se pensados em suas ligações com a situa-
ção histórica em que estão inseridos. Mesmo conceitos fortemente arraigados numa base geográfica, como nação, 
apresentam significado em certas culturas, e em outras, não. Esse conceito é passível de modificações, em povos 
diferentes, em momentos históricos distintos.  Um exemplo disso é o dado que se percebe no mundo globalizado 
em que vivemos, com a multiplicação das minorias étnicas dentro de unidades político-administrativas amplas, 
gerando situações conflituosas.  

Um outro exemplo disso é que grandes unidades espaciais, que designamos hoje de Brasil, França ou Por-
tugal, são, na verdade, formações integradas por inúmeras realidades culturais, políticas e sociais. A construção e 
aceitação generalizada do conceito de Brasil, que visualizamos como uma unidade política e cultural, exigiu um 
processo histórico demorado, com negociações políticas, estruturação de um Estado centralizador e combate aos 
separatismos regionais.

Em quarto lugar, é preciso que se reconheçam os vários aspectos que envolvem a relação do indivíduo com a 
sociedade. Os indivíduos se aglutinam em classes sociais ou em outras formas de associação, como partidos e clubes, 
definindo uma relação com a dimensão social, a partir das quais procuram concretizar propostas sobre como deveria 
ser a organização política, ou como a economia deve ser organizada, ou alargar os direitos sociais de certos grupos. Por 
outro lado, as idéias e as ações têm uma dimensão coletiva, pois são partilhadas pelos grupos sociais.  

Os historiadores têm se preocupado com o problema do indivíduo e das estruturas. A História é a História 
das relações sociais, nas suas várias dimensões. Os indivíduos não são átomos soltos na sociedade, sem nenhuma 
ligação entre si; nem, ao contrário, são seres presos às estruturas sociais de modo que não possam interferir nessa 
estrutura nem manifestar nenhum sinal de subjetividade.

O último aspecto a considerar é a percepção da História como direito à memória. A História procura incorporar 
diferentes formas de expressão dos sujeitos históricos.  Isso remete a um aspecto  muito importante: os documentos ou 
fontes permitem que se reconstituam as situações históricas. Todavia é importante destacar que as fontes não expressam 
a “verdade histórica”. Elas são versões que grupos sociais elaboraram sobre determinados acontecimentos.

Mas a História não pode privilegiar a escrita ao estudar o passado, pois isso significaria dar voz a um grupo 
social e privar outros do direito ao registro da História. Desse modo, a poesia de cordel, elaborada originalmente 
dentro de uma cultura que não dominava a escrita, pode revelar ao historiador o modo de pensar das camadas in-
feriores da sociedade. Também imagens (pintura, fotografia, caricatura...) e construções humanas (edifícios, ruas...) 
revelam valores sociais, concepções artísticas e condições técnicas em que foram produzidas.

Em suma, a prova de História exigirá que o candidato utilize o conhecimento histórico para pensar as situações 
históricas e para tomar posição diante delas. Essa habilidade pode ser verificada de diferentes formas. Por exemplo, 
a prova poderá apresentar um texto ou uma imagem e ser determinado que o candidato os associe ao conhecimento 
que ele tem de um certo período ou processo histórico, demonstrando a habilidade de ler, compreender, contextua-
lizar, estabelecer relações. O que importa não é possuir apenas um certo conhecimento histórico, mas ser capaz de 
operacionalizá-lo na solução de novas questões. 

OBJETIVOS 

Fundamentada nesses princípios, a prova de História avaliará as seguintes habilidades e competências: 
 – A compreensão da dinâmica de permanência e de mudança a que estão submetidas as instituições, as for-

mações sociais, a cultura material e os modos de pensar das sociedades;
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 – a compreensão de que a temporalidade, seja no sentido dos ritmos diferentes que as sociedades apresentam, 
seja dentro de uma mesma sociedade, não é uniforme em todos os seus níveis;

 – a compreensão da diversidade dos espaços, dado que esses são construções sociais e, portanto, relacionadas 
ao tempo histórico de sua formulação;

 – a compreensão das forças sociais de cada cultura particular, e o modo como essa cultura modela as formas 
de agir e pensar dos indivíduos em um determinado tempo histórico;

 – a compreensão das raízes históricas das manifestações de intolerância entre os povos e culturas, reconhe-
cendo a diversidade das culturas no tempo e no espaço, a partir das vinculações existentes entre a vida 
local e a do planeta em sua totalidade;

 – a compreensão da relação entre o indivíduo e a sociedade na qual está inserido e desenvolve seus múltiplos 
papéis sociais;

 – a compreensão do passado a partir da reconstrução das memórias deixadas por diferentes sujeitos históricos, 
as quais refletem sua visão de mundo.

CONTEÚDOS

HISTÓRIA GERAL

I –  A Idade Antiga
1. Antigüidade no Oriente

1.1 Agricultura e sedentarização
1.2 Formação dos Estados teocráticos
1.3 Diversidade das estruturas econômicas
1.4 As organizações sociais e a vida cotidiana
1.5 Expressões artísticas e práticas científicas

2. Antigüidade no Ocidente
2.1 As cidades-Estado: diversidade e identidade
2.2 As lutas sociopolíticas na República romana
2.3 As políticas imperialistas: Atenas, Macedônia, Roma
2.4 As estruturas econômicas e a escravidão
2.5 O lugar da religião na vida greco-romana
2.6 O Cristianismo e a formação da Igreja
2.7 Aspectos da vida cotidiana
2.8 O legado cultural greco-romano

II –  A Idade Média
1.  A Idade Média no Ocidente

1.1 Os Estados germânicos e a gênese do mundo medieval
1.2 A monarquia carolíngia e as origens do feudalismo
1.3 A sociedade feudal: relações feudo-vassálicas e relações de servidão
1.4 A vida urbana: comércio e manufatura
1.5 A Igreja católica e o imaginário medieval
1.6 Cotidiano, cultura e vida intelectual no medievo

2. A Idade Média no Oriente
2.1 A unificação dos povos árabes
2.2 Expansionismo árabe e cultura islâmica
2.3 O mundo bizantino: entre o Ocidente e o Oriente

III –  A Idade Moderna na Europa
1. A crise do mundo medieval e os Estados nacionais 

1.1 O Antigo Regime e a sociedade aristocrática
1.2 A política mercantilista
1.3 O pensamento moderno: Humanismo e Renascimento
1.4 Reformas religiosas e  formação da ética capitalista

2. A crise do Antigo Regime
2.1 As revoluções inglesas e o Liberalismo
2.2 O Iluminismo e a razão no mundo burguês
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IV –  A Idade Moderna nas Américas
1. As sociedades ameríndias e o contato com o europeu
2. A colonização européia nas Américas
3. Os Estados Unidos: liberalismo e independência

V –  A Idade Contemporânea
1. A sociedade burguesa e a expansão do capitalismo

1.1 A Revolução Francesa: a ascensão da burguesia e a conquista do poder
1.2 O Império napoleônico e a expansão dos ideais liberais
1.3 A Revolução Industrial: modernização econômica e conflitos sociais

2. Nacionalidades: afirmações e conflitos
2.1 Características do processo de independência da América Latina
2.2 Nacionalismo e unificação territorial: Alemanha e Itália
2.3 Imperialismo e neocolonialismo
2.4 Disputa de mercados e conflito entre as nações: as guerras mundiais
2.5 Repercussões dos conflitos mundiais no Brasil e no Rio Grande do Norte
2.6 A descolonização afro-asiática
2.7 Arte e cultura na “era dos Impérios”

3. Capitalismo X Socialismo: a luta pela hegemonia mundial
3.1 As alternativas socialistas: Rússia, China e Cuba
3.2 Os movimentos totalitários: fascismo, nazismo e stalinismo
3.3 A Guerra Fria e a bipolarização política do mundo
3.4 Movimentos revolucionários na América Latina
3.5 Movimentos artísticos e culturais contemporâneos

4. Sociedade Contemporânea: contradições e conflitos
4.1 Raízes étnicas, religiosas e nacionalistas dos conflitos atuais
4.2 A ruptura das fronteiras políticas e econômicas
4.3 Arte, cultura e consumo na época da “comunicação de massa”
4.4 Avanços científicos e tecnológicos atuais

HISTÓRIA DO BRASIL E DO RIO GRANDE DO NORTE
I –  Das sociedades ameríndias à América Portuguesa

1. Diferentes formas de organização dos povos indígenas
2. O imaginário europeu na época da expansão ultramarina
3.  A colonização portuguesa

3.1 Interiorização da colonização portuguesa e a resistência indígena
3.2 A administração colonial
3.3 Organização da estrutura agrária e escravidão
3.4 Formas de organização familiar e a vida social na colônia
3.5 Disputas coloniais: o Nordeste holandês

4. A crise do sistema colonial no Brasil
4.1 A crise açucareira e a distribuição espacial das atividades econômicas
4.2 A produção aurífera e a dinamização da economia colonial
4.3 Exploração metropolitana e revoltas coloniais
4.4 As expressões artístico-culturais da sociedade colonial

II –  A Consolidação do Estado Nacional
1. O liberalismo no Brasil

1.1 Os movimentos emancipacionistas
1.2 Formação do Estado Imperial e as resistências regionais
1.3 Revoltas e rebeliões imperiais
1.4 As relações sociais e o clientelismo
1.5 A formação das oligarquias e a vida econômica no Rio Grande do Norte
1.6 O movimento republicano e a crise do poder monárquico

2. A economia cafeeira e o escravismo
2.1 Expansão da cafeicultura no Sudeste
2.2 O Brasil na “divisão internacional do trabalho” e crise do escravismo
2.3 Origem da indústria e formação do operariado no Brasil

3. A cultura nacional e o modelo europeu
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III – A República Brasileira
1. A política oligárquica na Primeira República

1.1 O movimento republicano no Rio Grande do Norte
1.2 Mudanças no campo, urbanização e movimentos sociais
1.3 A política oligárquica no Rio Grande do Norte
1.4 As dissidências oligárquicas e a Revolução de 1930
1.5 Cultura na República Velha: tradição e modernidade

2. O Brasil pós-30: Estado de compromisso e planejamento econômico
2.1 A Revolução de 1930 no Rio Grande do Norte e o reordenamento da política oligárquica
2.2 Organizações de esquerda e a Intentona Comunista
2.3 O Estado Novo e a organização autoritária do poder
2.4 Trabalhismo e populismo na política brasileira
2.5 Cultura e arte nos anos 30-50
2.6 O desenvolvimentismo e a presença do capital estrangeiro no Brasil
2.7 A crise do populismo e o golpe de 1964
2.8 Movimentos artístico-culturais e sociais nos anos 60-70

3. O Estado autoritário pós-64
3.1 Repressão política e resistência aos governos militares
3.2 O capital monopolista e o Estado Burocrático brasileiro

4. A redemocratização e a Nova República
4.1 “Abertura política” e Constituição de 1988
4.2 O Brasil atual: questões políticas, econômicas e sociais

LÍNGuA PORTuGuESA
APRESENTAÇÃO

Por se compreender a linguagem como uma produção social e histórica, capaz de cristalizar instituições, 
negá-las ou transformá-las, considera-se de fundamental importância o seu domínio. 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.

OBJETIVO
A prova de Português terá por objetivo geral avaliar a competência lingüístico-textual do candidato, tanto no 

que se refere à sua habilidade de ler e produzir textos escritos dos mais variados gêneros quanto à sua habilidade de 
descrever, interpretar e justificar fatos da língua em contextos específicos de uso. 

CONTEÚDOS

I – quanto à compreensão de textos:
1. determinar o tema e a intenção comunicativa do texto;
2. especificar o gênero do texto (conto, crônica, tirinha, charge, artigo de opinião, editorial...) e explicitar as razões 

por que assim se classifica;
3. identificar características específicas dos seguintes tipos de textos: narrativo, descritivo, argumentativo e 

explicativo;
4. estabelecer relações de sentido entre título e texto;
5. recuperar a progressão discursiva do tema;
6. estabelecer relações de sentido  entre parágrafos ou outras unidades do texto (períodos, orações,  estrofes ...);
7. construir inferências e explicitar informações implícitas (pressupostos e subentendidos);
8. identificar a função de linguagem predominante (referencial, conativa, fática, emotiva, poética, metalingüística) 

em textos de gêneros variados;
9. distinguir o registro conotativo do denotativo, interpretando-os devidamente;
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10. comparar textos (de gêneros variados ou não) quanto ao tratamento dado ao tema focalizado, ao modo como 
se organizam e ao registro de linguagem em que se apresentam;

11. reconhecer as variantes lingüísticas e avaliar sua pertinência à situação de comunicação, ao gênero e aos 
interlocutores envolvidos no ato dessa comunicação;

12. identificar os mecanismos de coesão presentes no texto e avaliar a pertinência do uso desses mecanismos;
13. identificar os fatores de coerência responsáveis pelo estabelecimento do sentido do texto e avaliar a coerência 

textual em seus diversos níveis (de linguagem, argumentativo, narrativo, figurativo, espacial e temporal);
14. reconhecer as principais formas de citação do discurso alheio (discurso direto, indireto, indireto livre e modali-

zação em discurso  segundo) e avaliar a pertinência desses modos de citação em situações concretas de uso.
II – quanto à produção de textos:

1. expressar-se de forma coesa e coerente, em registro padrão da língua escrita;
2. parafrasear textos em sua totalidade  ou em partes ( frases, parágrafos...);
3. resumir textos de gêneros variados (artigo, reportagem, notícia...) recuperando tanto as idéias principais como 

a sua progressão discursiva;
4. produzir textos predominantemente narrativos, descritivos, argumentativos e explicativos de gêneros varia-

dos (carta, artigo de opinião, conto...), considerando a intenção comunicativa do locutor, os interlocutores, a 
situação de comunicação e as características do gênero.

III – quanto à gramática:
1. utilizar convenções ortográficas, incluindo-se o emprego de letras , e justificar, particularmente, o uso de mai-

úsculas e de acentos gráficos;
2. reconhecer e empregar (observando a adequação ao contexto lingüístico) artigos, substantivos, verbos...;
3. identificar os componentes morfológicos das palavras (prefixos, sufixos, desinências e radicais) e os processos 

de formação lexical (aglutinação, prefixação...);
4. identificar os constituintes sintáticos da oração (sujeito, predicado, objeto direto...) e do período composto 

(oração principal, oração coordenada e oração subordinada);
5. reconhecer, estabelecer e justificar relações sintático-semânticas em nível da concordância (nominal e verbal), 

da regência (nominal e verbal) e da colocação, conforme o registro culto da língua;
6. identificar a natureza da relação semântica estabelecida entre as palavras (sinonímia, antonímia, paronímia, 

homonímia, hiperonímia, hiponímia e polissemia);
7. identificar e interpretar figuras de linguagem (comparação, metáfora...);
8. utilizar os sinais de pontuação e justificar o uso desses sinais como demarcadores de determinadas unidades 

sintático-semânticas da língua escrita.

LITERATuRA BRASILEIRA

APRESENTAÇÃO

A prova de Literatura Brasileira avaliará a capacidade de comunicação do candidato (aspectos de compre-
ensão e produção de linguagem) bem como sua capacidade de expressão sobre a cultura brasileira manifesta no 
texto literário.

Nessa perspectiva, 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 expressão 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 ou implícitas no texto.

Assim, a prova de Literatura Brasileira não se preocupará com aspectos circunstanciais, tais como infor-
mações de ordem biográfica em relação aos autores em questão ou a cobrança de datas desvinculadas do efetivo 
conhecimento (leitura) das obras. Literatura é texto, e texto é referência, realidade e produção formal sob condições 
históricas e semânticas.
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OBJETIVOS
As questões de Literatura Brasileira terão por objetivo avaliar a capacidade de o candidato:
1. reconhecer, em textos literários, elementos formais caracterizadores dos estilos de época e dos gêneros textuais;
2. analisar os elementos responsáveis pela literariedade de um texto, considerando-os produtores de sentido;
3. apreender, no texto literário, visões de mundo próprias de determinados momentos da cultura e da sociedade.

CONTEÚDOS

1. Contexto histórico-literário (Estilos de Época): Quinhentismo (Literatura de Viagem), Barroco, Arca-
dismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Pré-Modernismo, Modernismo 
e Produção Atual.

2. Tópicos da narrativa e do teatro: Enredo, Foco Narrativo, Cena e Sumário, Personagem, Espaço e Am-
bientação, Tempo da história (cronológico e psicológico) e Tempo do discurso.

3. Tópicos do poema: Aspectos visuais do texto, Nível fonológico ou sonoro, Nível morfossintático, Nível 
semântico e Constituição do eu-lírico (o sujeito no poema).

OBRAS
Espera-se que o candidato leia integralmente as seguintes obras literárias:
1. O Atheneu, de Raul Pompéia (Romance)
2. Coleção Para Gostar de Ler – volume 8 – vários autores (Conto)
3. Os bruzundangas, de Lima Barreto (Crônica)
4. A Moratória, de Jorge Andrade (Teatro)
5. O Arado, de Zila Mamede (Poesia)

LÍNGuA ESTRANGEIRA (INGLÊS – FRANCÊS)
APRESENTAÇÃO

A prova de Língua Estrangeira terá como objetivo avaliar a competência do candidato em leitura, a partir 
de textos que privilegiem a diversidade de temas e gêneros. Os textos serão extraídos de diversas fontes, tais como 
revistas, jornais, livros etc. 

OBJETIVOS
Espera-se que o candidato reconheça o texto como um todo articulado e não como um composto de partes 

isoladas. Deverá ser capaz de analisá-lo e com ele interagir, a fim de reconstruir sua mensagem. Não serão privilegia-
das a tradução literal nem a memorização de regras gramaticais, pois o conhecimento lingüístico não se constitui 
um fim em si mesmo, mas um instrumento para a compreensão do texto. O candidato deverá utilizar informações 
veiculadas no texto bem como a argumentação que o constitui, para atribuir e produzir significados.

CONTEÚDOS
 – Utilizar o conhecimento prévio (lingüístico/de mundo);
 – identificar a idéia central e/ou as idéias secundárias;
 – perceber a seqüência lógica das informações apresentadas;
 – 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.

As respostas às questões implicam, ainda, a possibilidade de utilização, pelo candidato, de outros elementos 
textuais: 

1. autor;
2. público-alvo;
3. contexto sócio-histórico;
4. veículo em que o texto é publicado;
5. finalidade;
6. composição gráfica (títulos e subtítulos, gráficos, tabelas, mapas, datas, números, elementos tipográficos, 

itemização, seqüência, organização etc.).
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MATEMÁTICA
APRESENTAÇÃO

 Faz parte do passado associar o uso da Matemática apenas às áreas das ciências exatas e tecnológicas. A 
complexidade da sociedade atual exige a quantificação e descrição de volumes crescentes de informações e de fenô-
menos diversos da realidade.  Não é exagero dizer que a Matemática está presente em todas as áreas do conhecimento 
humano. Usada como ferramenta para a modelagem de fenômenos sociais, psicológicos, econômicos, biológicos, 
etc., exige habilidades e competências que vão além da simples memorização de fórmulas ou conhecimento de 
conceitos e propriedades. Assim, por exemplo, face à diversidade de formas geométricas presentes na natureza ou 
imaginadas, elas podem ser caracterizadas por meio de suas propriedades, relacionando seus elementos e calculando 
seus parâmetros, como comprimento, áreas ou volumes, no sentido de compreender a realidade. 
 Sendo assim, o programa de Matemática está focado na relação entre os conteúdos trabalhados no ensino 
básico e nas habilidades e competências necessárias para que o candidato possa estabelecer conexões entre os 
diferentes temas matemáticos, as outras áreas do conhecimento e a atualidade, assim como usar a linguagem da 
Matemática para expressar fenômenos diversos da natureza, da sociedade, da cultura, da ciência e da tecnologia, 
das comunicações, da arte, da natureza aleatória etc.

OBJETIVOS
1. Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem simbólica, utilizando, para 

tanto, os fatos fundamentais da geometria, da aritmética, da álgebra, da teoria dos conjuntos e das funções 
elementares;

2. ler, interpretar e se expressar por meio de tabelas, gráficos, linguagem algébrica, representações geométricas etc.;
3. aplicar conceitos matemáticos na resolução de problemas envolvendo fenômenos de outras áreas do co-

nhecimento, como Física, Biologia, Química, Economia, Geografia, História etc.;
4. distinguir e utilizar raciocínio dedutivo e indutivo, permitindo, com isso, fazer conjecturas;
5. reconhecer o caráter aleatório de fenômenos naturais ou não e utilizar, em situações-problema, processos 

de contagem, representação de freqüências relativas, construção de espaços amostrais, distribuição de 
cálculo de probabilidade etc. 

CONTEÚDOS

I – CONJuNTOS
1. Conjuntos e subconjuntos
2. Operações elementares com conjuntos: união, interseção e complementar; o número de elementos da união 

de conjuntos
3. Conjuntos numéricos

3.1 Conjunto dos números inteiros, divisibilidade, mdc e mmc
3.2 Conjunto dos números racionais e reais: operações, propriedades; ordem, valor absoluto e desigualdade; 

representação decimal
3.3 Conjunto dos números complexos: operações e propriedades na forma algébrica e trigonométrica; fórmulas 

de De Moivre
4. Sistemas de numeração em outras bases; conversão de números de um sistema de bases em outro
5. Seqüências, progressões aritméticas e progressões geométricas

II – POLINÔMIOS E EquAÇÕES ALGÉBRICAS
1. Conceito, grau e propriedades fundamentais; adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios; método 

de Rufinni para divisão por x ± a
2. Determinação de um polinômio a partir de seus valores
3. Fatoração e produtos notáveis
4. Raízes de um polinômio e suas multiplicidades
5. Identidade de polinômios
6. Relações entre raízes e coeficientes de polinômios
7. Raízes complexas, racionais e reais

III – MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS LINEARES
1. Matriz: operações e propriedades fundamentais
2. Matriz transposta e inversa
3. Resolução e discussão de um sistema linear com duas ou três incógnitas
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4. Método de eliminação de Gauss
5. Determinantes: propriedades e aplicações

IV – ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE
1. Regras simples de contagem: arranjo, permutação e combinação, simples e com repetição
2. Triângulo de Pascal e binômio de Newton
3. Conceito de probabilidade e de espaços amostrais; resultados igualmente prováveis
4. Probabilidade condicional, eventos independentes

V – GEOMETRIA PLANA
1. Mediatriz de um segmento
2. Mediana, bissetriz e altura de um triângulo
3. Congruência de figuras geométricas; casos clássicos de congruência de triângulos
4. Semelhança de triângulos
5. O postulado das paralelas; Teorema de Tales
6. Soma de ângulos internos e externos de um polígono
7. Relações métricas em triângulos, polígonos regulares, circunferência e círculo
8. Teorema de Pitágoras
9. Áreas de triângulos e quadriláteros, áreas de polígonos regulares, área do círculo e do setor circular

VI – GEOMETRIA ANALÍTICA
1. Coordenadas cartesianas na reta e no plano
2. Equações da reta, ângulo entre duas retas, retas paralelas, retas perpendiculares
3. Distância entre dois pontos, distância de um ponto a uma reta
4. Equações da circunferência
5. Posições relativas entre ponto e circunferência, reta e circunferência e entre duas circunferências
6. Parábola, elipse e hipérbole: equações e gráficos

VII – FuNÇÕES
1. Produto cartesiano de conjuntos: relações, funções e gráficos
2. Funções linear, quadrática e modular: estudo e gráficos
3. Função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, composta e inversa
4. Função exponencial: propriedades e gráficos; e equação e inequação
5. Função logarítmica: propriedades e gráficos; e equação e inequação

VIII – TRIGONOMETRIA
1. Trigonometria no triangulo retângulo
2. Funções trigonométricas e seus gráficos
3. Funções arcosseno, arcocosseno e arco tangente e seus gráficos
4. Identidades trigonométricas fundamentais; fórmulas da adição e subtração para as funções trigonométricas; 

transformações de somas de funções trigonométricas em produtos
5. Equações trigonométricas
6. Inequações trigonométricas
7. Lei dos senos e dos cossenos

Ix – GEOMETRIA ESPACIAL
1. Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo
2. Princípio de Cavalieri
3. Prisma, pirâmides, cones e respectivos troncos: cálculo de áreas e volumes
4. Cilindro e esfera: cálculo de áreas e volumes

MÚSICA – Bacharelado

A prova Discursiva de Teoria Musical e Musicologia abrangerá os seguintes tópicos:
1. Pauta, claves, notas, figuras de valor, pausas, ligaduras, compassos simples e compostos, correspon-

dentes e alternados, quiálteras, síncopes e contratempos.
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.
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A Avaliação da Execução Vocal ou Instrumental abrangerá os seguintes programas, conforme o instru-
mento escolhido pelo candidato.

As cópias das partituras a serem entregues na COMPERVE (ver item 4 deste Manual), estão assinaladas com 
asterisco (*).

Os candidatos que se inscreveram para Canto ou para um instrumento, deverão executar o repertório de 
acordo com os respectivos programas.

CANTO
1. Uma ária de ópera do período barroco.*
2. Uma ária de ópera do período clássico.*
3. Uma peça de autor brasileiro.*
4. Uma leitura à primeira vista.

CLARINETE
1. Mozart, W. A. – I° Movimento do Concerto para Clarinete em Lá.
2. Um dos “30 caprichos” de Cavallini;
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira.

CONTRABAIxO
1. Peça de confronto: Sonata No. 2 de Benedetto Marcello (Adágio e Allegro)
2. Uma peça de livre escolha (um movimento);*
3. Uma das três peças de Santino Parpinelli: Modinha, Danza Nordestina ou Jongo;
4. Uma leitura à primeira vista.

FAGOTE 
1. Milde, L. – Estudo 1, dos 25 studies in scales and chords;
2. Vivaldi, A. – I° movimento do Concerto para fagote em Lá Menor;
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira vista.

FLAuTA 
1. Estudo No. 3 de Taffanel (Vinte e Quatro estudos Progressivos);
2. Dois movimentos de uma sonata de Bach ou Haendel;*
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira vista.

OBOÉ
1. Um movimento lento de sonata, ou concerto barroco para oboé;*
2. Um movimento rápido de sonata;*
3. Escalas e arpejos maiores e escalas menores harmônicas em uma oitava, à escolha da banca examinadora;
4. Uma leitura à primeira vista.

PERCuSSÃO 
1. Mitch Markovich – Tornado (para caixa-clara);
2. Uma peça de livre escolha para múltipla percussão (pelo menos 3 instrumentos);*
3. Cornelius Gurlitt – March (para xilofone) e execução de duas escalas maiores à escolha da banca examinadora;
4. Uma leitura à primeira vista.

PIANO 
1. 01 Prelúdio e Fuga de O cravo bem-temperado de J. S. Bach, vol. I, a escolher entre: números. 2, 3, 6 e 21.
2. Um movimento de sonata a escolher entre:

a. W. A. Mozart, KV 457 – Molto Allegro
b. W. A. Mozart, KV 332 – I° movimento
c. W. A. Mozart, KV 750 – I° movimento
d. L. V. Beethoven, Op. 2 n° 1 – I° movimento
e. L. V. Beethoven, Op. 28 – I° movimento

3. Estudo em Fá Maior op. 72 de Moskowsky;
4. Uma leitura à primeira vista.
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SAxOFONE
1. Rossari, G. – Estudo 1 (53 melodious studies major and minor);
2. Ecles, H. – Sonata para saxofone e Piano, I° e II° movimentos;
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira vista.

TROMBONE 
1. Concerto para Trombone e Banda de Rimsky-Korsakov (I° e II° movimentos);
2. Escalas maiores e menores harmônicas em uma oitava, à escolha da banca examinadora;
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira vista.

TROMPETE
1. Um dos movimentos da Sonata de Jean Hubeau;
2. Um movimento do Concerto de Haydn para Trompete e orquestra;
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira vista.

VIOLA 
1. Prelúdio da Suíte No. 1 de J. S. Bach;
2. Um movimento de sonata do período Barroco ou Clássico;*
3. Carl Flesh – “Sistema de Escalas” (qualquer tonalidade) – 1, 2, 3, 4, 5;
4. Uma leitura à primeira vista.

VIOLÃO
1. Prelúdio 3 de Heitor Villa-Lobos;
2. Um movimento de Suíte de J. S. Bach;*
3. Um estudo a escolher dentre os seguintes: Matteo Carcassi, 25 estudos melódicos e progressivos Op. 60 (N°s. 8, 

9, 11 a 15, 17 a 25); Mauro Giuliani – 23 estudos escolhidos (N°s. 7, 9, 8, 12, 15 a 23); Fernando Sor – 20 estudos 
(Edição Segovia N°s 2, 5 a 20); Leo Brower – Estudos Simples N°s 6 a 11, 13, 14, 16 a 20;

4. Uma leitura à primeira vista. 

VIOLINO
1. Kreutzer, Estudo No. 3 (Ed. Galamian);
2. Carl Flesh – “Sistema de Escalas” (qualquer tonalidade) – 1, 2, 3, 4, 5 até arpejos de sétima;
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira vista.

VIOLONCELO 
1. Sonata em lá menor de Antonio Vivaldi (Largo e Allegro);
2. Um movimento a escolher das seis suítes de J. S. Bach;
3. Uma peça de autor brasileiro;*
4. Uma leitura à primeira vista.

quÍMICA
APRESENTAÇÃO

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio, a Química, como disciplina escolar, é um 
instrumento de formação humana, um meio para interpretar o mundo e interagir com a realidade. A disciplina se 
organiza a partir de um tripé sustentado nos alicerces: transformações químicas, materiais e suas propriedades e 
modelos explicativos. Esses conhecimentos implicam a compreensão das transformações químicas e a estrutura dos 
materiais, suas propriedades e aplicações.

A compreensão dos conteúdos da Química está relacionada com uma nova visão da ciência e do conhecimento 
científico. O conhecimento científico não se configura num corpo de teorias e procedimentos de caráter positivista, 
e, sim, como modelos teóricos social e historicamente produzidos. Esses modelos, que constituem uma dentre outras 
formas de se explicar a realidade complexa e diversa, se expressam em códigos e símbolos da Química que, apesar 
de ter um potencial explicativo, também têm suas limitações.
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A nova cultura da informação exige de um cidadão que aspira cursar estudos universitários não um extenso 
acúmulo de informações pouco significativas, mas o domínio de capacidades cognitivas, de raciocínio científico, 
destrezas experimentais e capacidade para solucionar problemas, assim como uma visão dialética da ciência e do 
conhecimento científico. Essas habilidades de tipo cognitivo estão ligadas a valores e atitudes compatíveis com a 
ética da solidariedade.  

O conhecimento da Química supõe a análise das relações da Química, como ciência, com as tecnologias quí-
micas e seus impactos na sociedade. Uma educação em Química possibilita ao cidadão participar, de forma crítica, 
nas diversas problemáticas globais que envolvem, dentre outros, conhecimentos da Química. Dessa forma, a Química 
é parte da cultura geral. Para os alunos que pretendem estudos na universidade, em áreas específicas, os conteúdos 
da Química passam a ser uma ferramenta necessária.

Os conteúdos, no Programa, se organizam em quatro blocos, com um caráter sistêmico que possibilite a 
aprendizagem significativa, desde que se estabeleçam múltiplas relações entre conceitos e procedimentos.

O primeiro bloco contém conteúdos relativos aos processos da construção do conhecimento químico pelas 
ciências, assim como a natureza desse tipo de conhecimento.

No segundo bloco se incluem conceitos, leis, teorias, princípios com os quais se pode explicar a estrutura das 
substâncias, suas propriedades vinculadas às aplicações diversas. Nesse bloco se incluem, também, as substâncias 
nos sistemas gasosos e nos sistemas em solução aquosa.

O terceiro bloco organiza concretamente os conhecimentos sobre as transformações químicas. O enfoque de 
sistema nos leva a pensar nas análises qualitativa/quantitativa, termodinâmica, cinética e do equilíbrio das reações 
químicas. Os equilíbrios ácido-base e de redox em solução aquosa são casos particulares de conceito mais geral de 
reações de equilíbrio. Os temas de tecnologia química, sociedade e ciência, as produções químicas, química e coti-
diano, assim como química e ambiente, se derivam do estudo das reações químicas.

O quarto bloco corresponde aos conteúdos da química orgânica integrados aos tópicos dos blocos anteriores.

OBJETIVOS
1. Aplicar os modelos teóricos da Química à resolução de situações-problemas sobre as substâncias e suas 

transformações químicas em condições do cotidiano e da indústria química;
2. explicar propriedades e aplicações de materiais e substâncias com base na estrutura;
3. explicar as transformações das substâncias (reações químicas) nas dimensões: estrutural, termodinâmica, 

cinética e do equilíbrio;
4. compreender os aspectos qualitativos e quantitativos das substâncias e das reações químicas;
5. compreender as relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente.

CONTEÚDOS
1. Natureza da Pesquisa e do conhecimento químico

Os métodos das ciências naturais: observação e descrição de fenômenos, coleta, organização, representação e 
interpretação de informações.
Os modelos químicos como sistemas explicativos. Construção de modelos. 
Medidas. Precisão das medidas. Unidades de medidas e análise dimensional.
Erros absolutos e relativos. Números significativos.
Aparelhagem básica usada no laboratório de Química e sua utilização.

2. As substâncias, os materiais e suas propriedades
2.1 As Substâncias 

Fenômenos Físicos e Químicos. Estados físicos das substâncias. Mudanças de estado físico. Substâncias puras 
e misturas. Alotropia. Sistemas homogêneo e heterogêneo. Substâncias puras e misturas. Propriedades gerais 
das substâncias puras e das misturas. Processos de separação de misturas.

2.2 A estrutura Atômica
Estrutura dos materiais: Os átomos. 
Evolução dos modelos atômicos: do corpuscular de Dalton ao modelo de Rutherford-Bohr.
Número atômico e número de massa. Elemento Químico. Isótopos. Números quânticos. Carga nuclear efetiva. 
Orbitais atômicos. Distribuição eletrônica em níveis e subníveis.

2.3 Lei Periódica e Tabela Periódica
A Lei Periódica. Tabela Periódica. Estrutura da Tabela Periódica. Grupos e Períodos. Tipos de elementos. Posição 
dos elementos na Tabela Periódica. Elementos naturais e artificiais. Propriedades Periódicas dos elementos.
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2.4 Os modelos de Ligações químicas
Ligação Química. Regras do Octeto. Fórmulas Químicas. Ligação iônica. Compostos iônicos. Estrutura e pro-
priedades dos compostos iônicos. Ligação Covalente. Teoria de Lewis. Fórmulas estruturais. 
Orbitais moleculares. Ligação sigma e ligação pi. Polaridade das Ligações. O modelo de hibridação de orbitais e o 
modelo da repulsão por pares de elétrons da camada de valência. Geometria molecular. Polaridade de moléculas. 
Forças intermoleculares. Estrutura dos compostos moleculares. Propriedades dos compostos moleculares.
Ligação metálica. O modelo do mar de elétrons. Estrutura dos metais. Propriedades Físicas e mecânicas dos 
metais. Ligas metálicas. Número de oxidação. 
Relação entre estruturas, propriedade e aplicação das substâncias.

2.5 Funções Inorgânicas
Ácidos, Bases, Sais e Óxidos: definição, classificação, propriedades, formulação e nomenclatura. Conceitos de 
ácidos e base segundo as teorias de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.

2.6 Sistemas Gasosos
Lei dos gases ideais. Equação geral dos gases ideais. Misturas gasosas.  Densidade dos gases. Difusão e Efusão 
dos gases.

2.7 Sistemas em Solução Aquosa
Sistemas dispersos: Soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões.
Classificação das soluções verdadeiras. Coeficiente de solubilidade. Fatores que influenciam a solubilidade. 
Curvas de solubilidade. Concentração das soluções: concentração comum, concentração em mols por litro, 
título em massa, título em volume, fração em mols de soluto, concentração molal e partes por milhão. Relação 
entre as unidades de concentração. Mistura e diluição de soluções. Titulometria. Diagrama de fases.
Propriedades coligativas das soluções: Tonoscopia, Ebulioscopia, Crioscopia, Pressão osmótica da solução.

3. As Transformações das Substâncias
As reações químicas. Tipos de reações químicas. Balanceamento de equações químicas. Reatividade química.

3.1 Grandezas químicas
Massa atômica. Massa molecular. Mol. Quantidade de substância. Volume molar.

3.2 Aspectos qualitativos e quantitativos das Substâncias e das Reações químicas
Leis ponderais das reações químicas: Lei da conservação da massa , Lei das proporções constantes, Lei das pro-
porções múltiplas, Lei das proporções recíprocas. Determinação de fórmulas químicas: composição percentual 
em massa de um composto, fórmulas empíricas, fórmulas moleculares. Obtenção de informações quantitativas 
a partir de equações balanceadas. Reagente limitante e Reagente em excesso. Grau de pureza.

3.3 Energia e Reações químicas
Calorimetria. O calor nas reações químicas: Reações exotérmicas e endotérmicas. Variação de entalpia. Gráficos 
de entalpia.  Entalpias de reação. Energia de Ligação. Lei de Hess. Variação da entropia. Variação da energia 
livre. Espontaneidade das reações. Influência da temperatura na espontaneidade da reação.

3.4 Cinética química
Velocidade de reação. Fatores que influem na velocidade. Energia de ativação.  Influência da concentração na 
velocidade da reação. Expressão matemática da lei da velocidade de reação. Ordem de reação e moleculari-
dade.

4. Equilíbrio químico em reações
Características do equilíbrio químico. Constante. Equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Fatores que influenciam 
o estado de equilíbrio. Princípio de Le Chatelier. Cinética. Termodinâmica e Equilíbrio Químico.  

4.1. Equilíbrio em solução aquosa: Equilíbrio Ácido-base
Constante de autoionização da água. pH e pOH de soluções. equilíbrio de ácidos e bases fracas. ka e kb. Hidrólise 
de sais e constante de hidrólise. Equilíbrio de eletrólitos fortes e pouco solúveis. Produto de solubilidade. Kps. 
Precipitação de substâncias em solução. 

4.2 Equilíbrio de Oxidação-redução em solução aquosa
Oxi-redução. Agente oxidante e redutor. Potenciais de redução. Espontaneidade das reações de redox. Pilhas. 
Eletrólise. Leis de Faraday.

5. química Nuclear
Radioatividade. Leis da radioatividade. Cinética das desintegrações radioativas. Transmutações nucleares. Apli-
cações químicas da radioatividade.
Reações nucleares: fissão e fusão nucleares. 

6. Relações da química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente
6.1 química, Tecnologia e Sociedade

O papel da Química aplicada na civilização moderna.Implicações sociais das tecnologias químicas. Química 
na agricultura e na saúde.
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6.2 Indústria química
Obtenção e utilização do cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia e ácido nítrico. Petróleo e Petroquímica.

6.3 química e meio ambiente
A água: ciclo da água na natureza, poluição e tratamento. Poluição atmosférica. Contaminação e proteção do 
meio ambiente. 

quÍMICA ORGÂNICA

1. Introdução à química Orgânica
Diferenciando a Química Orgânica da Química Inorgânica. As estruturas Orgânicas. Classificação dos átomos de 
carbono e das cadeias carbônicas. Tipos de ligações entre átomos de carbono. Fórmulas de compostos orgânicos: 
molecular, estrutural, geral.

2. Funções Orgânicas
Hidrocarbonetos, aromáticos, fenóis, alcóois, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados, ésteres, ami-
das, aminas, aminoácidos, lipídios, Hidratos de Carbono; Lipídios: Ácidos graxos, derivados de halogenados. 
Nomenclatura de Compostos Orgânicos de Cadeia Normal. As regras de IUPAC. Localização do grupo funcional 
e das insaturações. Nomenclatura de Compostos Orgânicos de Cadeias Ramificadas. Seleção da cadeia princi-
pal. Radicais derivados de hidrocarbonetos. Localização dos radicais na cadeia principal. Propriedades físicas e 
características dos compostos orgânicos

3. Isomeria
Isomeria plana. Isomeria espacial geométrica ou cis-trans. Isomeria espacial ótica.

4. Reações Orgânicas
Prevendo a ruptura de uma ligação; Tipos de ruptura: homolítica e heterolítica. Tipos de reagentes: nucleofílicos, 
eletrofílicos. Radicais livres, carbocátions, carbânions. Efeitos indutivo e mesomérico. Caráter ácido-base de estrutu-
ras orgânicas. Reações de obtenção de hidrocarbonetos, alcóois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados, 
ésteres, aminas, amidas, aminoácidos, lipídios. Reações de substituição, adição, eliminação, oxidação, redução.

4.1 Reações de Substituição
Características desse tipo de reação. Substituição em alcanos. Substituição em aromáticos. Substituição em 
haletos orgânicos.

4.2 Reações de Adição em Compostos Acíclicos
Características desse tipo de reação. Adição em alcenos Adição em alcinos.

4.3 Reações de Adição em Compostos Cíclicos
Hidrogenação

4.4 Reações de Eliminação
Características desse tipo de reação. Eliminação em haletos orgânicos.  Desidratação de álcoois. Desidratação 
intermolecular de ácidos carboxílicos.

4.5 Reações de Oxidação
Oxidação e redução de compostos orgânicos. Oxidação branda e oxidação enérgica. Oxidação de alcóois.

4.6 Oxidação de Alcenos, Alcinos
Oxidação branda. Oxidação enérgica.

4.7 Reações de redução
Redução de compostos orgânicos

5.Outras Reações Orgânicas
Reações de combustão completa e incompleta. Reações de esterificação e hidrólise.

6. Polímeros Sintéticos
Definição de polímero. Relação entre monômero e polímero. Classificação de polímeros. Propriedades físicas 
dos polímeros.

7. Aminoácidos e Proteínas. Formação de péptidos.
8. Hidratos de Carbono

As oses. Os osídeos. A indústria de Açúcar. A fabricação de etanol via fermentação de carboidratos.
9. Lipídios 

Ácidos graxos. Sabões e detergentes. 
10. Compostos Organometálicos
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DIVuLGAÇÃO DO RESuLTADO

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

CADASTRAMENTO E MATRÍCuLA

Será publicado o Edital de Cadastramento e matrícula no dia da publicação do resultado do Processo Seletivo 2007.
Você estará habilitado a se cadastrar na UFRN no curso para o qual prestou concurso, se atender a todas as con-
dições listadas a seguir:

I. Ter sido aprovado no Processo Seletivo 2007 e selecionado para as vagas existentes;

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

III. Apresentar, no local de cadastramento, e entregar cópia legível e autenticada dos seguintes documentos:
1. Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente);
2. Histórico escolar do ensino médio;
3. Carteira de identidade;
4. Prova de estar em dia com as obrigações relativas à Justiça Eleitoral;
5. 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: 59078-970 – Natal/RN
http://www.prograd.ufrn.br – e-mail: prograd@reitoria.ufrn.br

Telefone: (0xx) 84 3215.3222
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