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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE LICENCIATURA E TECNÓLOGOS
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ANEXO III
PROGRAMA DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, POR ÁREA

ÁREA DO CURSO: Humanas e Tecnólogo
CURSOS:
• Artes Visuais, Geografia, Letras/Português, Pedagogia
• Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em Gestão de Saúde Pública.
PROVAS: Língua Portuguesa, História, Geografia
LÍNGUA PORTUGUESA
LEITURA
A) Tipos de Textos: Modalidades Básicas: descrição, narração, dissertação, Textos em prosa e em verso /
Textos informativos, persuasivos, literários: notícias, reportagem, editorial, crônicas, fato histórico, relato,
conto, fábula, charge, publicidade, história em quadrinhos, anedota, etc. Identificar os diferentes tipos de
texto. Reconhecer a tipologia dominante em um texto e captar suas especificidades. Interpretar idéias,
intenções e recursos dos textos, conforme a modalidade. Reconhecer marcas
linguísticas
de
subjetividade, argumentatividade e intertextualidade. B) Fatores de Textualidade: Coerência e coesão;
Conhecimento de mundo; Intertextualidade; Contextualização (autor/locutor, público-alvo, época, veículo,
etc.); Reconhecer e interpretar as redes de relações sintáticas e semânticas que se estabelecem entre os
elementos dos períodos e parágrafos do texto; Analisar e interpretar elementos que concorrem para a
presença / ausência de coerência em um texto; Acionar constituintes do conhecimento de mundo em
função da interpretação de idéias do texto; Reconhecer e interpretar intertextualidades presentes em
textos; Identificar o contexto e sua influência no texto. C) Apreensão Textual: Tema e estrutura; Idéia
principal / idéias secundárias; Relações entre as partes; Idéias explícitas/idéias implícitas/inferências;
Progressão temática; Interação autor/texto/leitor; Analogia; Funções da linguagem; Recursos linguísticos;
Identificar o tema e a estrutura do texto; Reconhecer a idéia principal e as idéias secundárias,
estabelecendo relações destas com aquela; Localizar, no texto, informações relevantes; Estabelecer,
através do explicitado, relações implícitas, fazendo inferências que p o s s i b i l i t e m compreender e
interpretar idéias do texto; Perceber a dinâmica que promove a progressão temática do texto; Inferir o
objetivo do texto, o tipo do destinatário e as circunstâncias (tempo / espaço); Estabelecer possíveis
relações de analogia e sua função no texto. Reconhecer funções da linguagem e sua adequação ao texto;
Identificar a função predominante; Identificar elementos da comunicação associados às funções da
linguagem; Identificar os recursos linguísticos expressivos que concorrem para a produção de sentido do
texto.
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS
1- Ortografia 2- Acentuação gráfica 3-Semântica 4- Estrutura e Formação de palavras 5- Classes
gramaticais 6- A estrutura da oração e do período 7-Pontuação 8- Regência verbal e nominal 9- Crase 10Concordância verbal e nominal 11-Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua 12História externa da língua portuguesa: origem, expansão e domínio 13- Figuras de linguagem.
HISTÓRIA
A História integrada nas Ciências Humanas, busca, numa perspectiva interdisciplinar, verificar a
capacidade de compreensão dos processos e tempos históricos, de modo contextualizado.
O programa de História requer do candidato uma visão global e inter-relacionada dos fatos históricos, em
sua perspectiva social, política, cultural e econômica, desde o advento do Mundo Moderno até o Mundo
Contemporâneo, bem como a inserção do Brasil nesse contexto, desde a formação da sociedade
brasileira até as configurações nacionais da atualidade.
Os conteúdos de História serão abordados em questões de Múltipla Escolha. Analisar-se-á, sobretudo, a
capacidade de compreensão e de organização do pensamento do candidato.
Programa:
Feudalismo: constituição, estrutura e conceitos. Crises do modo de vida feudal. Novas concepções
políticas (formação do Estado Nacional/Absolutismo), culturais (Renascimento/ Humanistas), religiosas
(Reformas) e econômicas (Mercantilismo). Grandes Navegações. O encontro do Europeu com o Novo
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Mundo. Organização socioeconômica, política e cultural dos primeiros habitantes do Continente
Americano. O Antigo Sistema Colonial na América: a colonização da América Inglesa e Espanhola.
América Portuguesa: os primeiros contatos. Colonização da América Portuguesa em seus aspectos
políticos, econômicos, sociais e culturais. A crise do Antigo Regime e do Sistema Colonial. Revolução
Inglesa e os primeiros sinais da industrialização. O Iluminismo e as Revoluções Americana e Francesa
(incluindo a Era Napoleônica e o Congresso de Viena). Movimentos emancipacionistas na América
Portuguesa. Independência das nações latino-americanas, com ênfase no Brasil. Capitalismo: constituição
e consolidação, características e conceitos. O avanço industrial e o liberalismo. Ondas revolucionárias na
Europa do século XIX. O movimento operário e os “socialismos”. Novas propostas de organização para a
sociedade no século XIX. A constituição do Estado brasileiro e o Primeiro Reinado. Os EUA na conquista
do Oeste e na Guerra de Secessão (Guerra Civil). As Regências e o Segundo Reinado no Brasil.
Inovações e expansão da industrialização. O nascimento da República brasileira. Imperialismo e Primeira
Guerra Mundial. A Revolução Russa. O Entre-guerras, com ênfase na crise de 1929 e nos regimes
totalitários. A República no Brasil até a depressão dos anos 30. As crises e os conflitos localizados que
resultaram na Segunda Guerra Mundial. O Brasil de 1930 a 1945 – A Segunda Guerra Mundial. A
configuração mundial da Guerra Fria: a divisão do mundo em dois blocos. Descolonização Afro-asiática.
Brasil e populismo. A ditadura na América Latina, com ênfase no Brasil. O processo de abertura e um
novo planejamento para o Brasil. Conflitos decorrentes da Guerra Fria. A desagregação da URSS. O
mundo sob a influência dos EUA: a “hegemonia capitalista”. Os blocos econômicos e o conceito de
globalização. O mundo da globalização. Oriente Médio e África. A diversidade cultural e a intolerância
social/religiosa. A relação do homem com o meio ambiente nos dias atuais. Crises e perspectivas
culturais, políticas, sociais e religiosas nos dias atuais.
GEOGRAFIA
A Ciência Geográfica, como qualquer outro conhecimento científico, é constituída da contínua mudança
da relação sociedade–natureza através do espaço–tempo. Nessa perspectiva, o programa de Geografia
requer do candidato as habilidades de análise, interpretação e compreensão para estabelecer relações
entre os elementos naturais, a ação antrópica, e as diversas formas de organização do espaço geográfico.
A mesma perspectiva será utilizada para avaliar a linguagem cartográfica do espaço brasileiro e mundial,
sendo necessárias as habilidades de análise de mapas, gráficos e tabelas, bem como a correlação
desses com o quadro natural, econômico e político.
Programa:
As provas constarão de temas enfatizados no contexto mundial e, sobretudo, brasileiro: Representação e
documentação cartográfica. As formas de organização do espaço geográfico: da Guerra Fria à Nova
Ordem Mundial. Os grandes conjuntos naturais do globo, sua ocupação e seu aproveitamento. A indústria
e suas tecnologias. O processo de globalização/ fragmentação no mundo contemporâneo: origens,
dimensões e perspectivas. A circulação, o comércio e o transporte e suas implicações na organização do
espaço. A dinâmica demográfica mundial, características e mobilidade da força de trabalho. O meio
ambiente, os recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. As questões demográficas, étnicas,
religiosas e políticas do mundo contemporâneo. A questão energética em escala brasileira e mundial. A
dinâmica da natureza e a questão ambiental no Brasil. A organização do espaço urbano industrial
brasileiro e seus desdobramentos sócioambientais. A organização do espaço rural brasileiro, problemas e
perspectivas. Configuração dos complexos regionais brasileiros: os aspectos políticos, econômicos,
socioculturais e ambientais. Papel do Brasil no contexto do capitalismo mundial integrado e sua inserção
no Mercosul. A apropriação dos recursos minerais e energéticos do Brasil e processo de privatização.
ÁREA DO CURSO: Tecnólogo
CURSOS: Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Sistema para
INTERNET.
PROVAS: Língua Portuguesa, Geografia e Matemática.

LÍNGUA PORTUGUESA
LEITURA
A) Tipos de Textos: Modalidades Básicas: descrição, narração, dissertação, Textos em prosa e em verso /
Textos informativos, persuasivos, literários: notícias, reportagem, editorial, crônicas, fato histórico, relato,
conto, fábula, charge, publicidade, história em quadrinhos, anedota, etc. Identificar os diferentes tipos de
texto. Reconhecer a tipologia dominante em um texto e captar suas especificidades. Interpretar idéias,
intenções e recursos dos textos, conforme a modalidade. Reconhecer marcas
linguísticas
de
subjetividade, argumentatividade e intertextualidade. B) Fatores de Textualidade: Coerência e coesão;
Conhecimento de mundo; Intertextualidade; Contextualização (autor/locutor, público-alvo, época, veículo,
etc.); Reconhecer e interpretar as redes de relações sintáticas e semânticas que se estabelecem entre os
elementos dos períodos e parágrafos do texto; Analisar e interpretar elementos que concorrem para a
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presença / ausência de coerência em um texto; Acionar constituintes do conhecimento de mundo em
função da interpretação de idéias do texto; Reconhecer e interpretar intertextualidades presentes em
textos; Identificar o contexto e sua influência no texto. C) Apreensão Textual: Tema e estrutura; Idéia
principal / idéias secundárias; Relações entre as partes; Idéias explícitas/idéias implícitas/inferências;
Progressão temática; Interação autor/texto/leitor; Analogia; Funções da linguagem; Recursos linguísticos;
Identificar o tema e a estrutura do texto; Reconhecer a idéia principal e as idéias secundárias,
estabelecendo relações destas com aquela; Localizar, no texto, informações relevantes; Estabelecer,
através do explicitado, relações implícitas, fazendo inferências que p o s s i b i l i t e m compreender e
interpretar idéias do texto; Perceber a dinâmica que promove a progressão temática do texto; Inferir o
objetivo do texto, o tipo do destinatário e as circunstâncias (tempo / espaço); Estabelecer possíveis
relações de analogia e sua função no texto. Reconhecer funções da linguagem e sua adequação ao texto;
Identificar a função predominante; Identificar elementos da comunicação associados às funções da
linguagem; Identificar os recursos linguísticos expressivos que concorrem para a produção de sentido do
texto.
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS
1- Ortografia 2- Acentuação gráfica 3-Semântica 4- Estrutura e Formação de palavras 5- Classes
gramaticais 6- A estrutura da oração e do período 7-Pontuação 8- Regência verbal e nominal 9- Crase 10Concordância verbal e nominal 11-Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua 12História externa da língua portuguesa: origem, expansão e domínio 13- Figuras de linguagem.
GEOGRAFIA
A Ciência Geográfica, como qualquer outro conhecimento científico, é constituída da contínua mudança
da relação sociedade–natureza através do espaço–tempo. Nessa perspectiva, o programa de Geografia
requer do candidato as habilidades de análise, interpretação e compreensão para estabelecer relações
entre os elementos naturais, a ação antrópica, e as diversas formas de organização do espaço geográfico.
A mesma perspectiva será utilizada para avaliar a linguagem cartográfica do espaço brasileiro e mundial,
sendo necessárias as habilidades de análise de mapas, gráficos e tabelas, bem como a correlação
desses com o quadro natural, econômico e político.
Programa:
As provas constarão de temas enfatizados no contexto mundial e, sobretudo, brasileiro: Representação e
documentação cartográfica. As formas de organização do espaço geográfico: da Guerra Fria à Nova
Ordem Mundial. Os grandes conjuntos naturais do globo, sua ocupação e seu aproveitamento. A indústria
e suas tecnologias. O processo de globalização/ fragmentação no mundo contemporâneo: origens,
dimensões e perspectivas. A circulação, o comércio e o transporte e suas implicações na organização do
espaço. A dinâmica demográfica mundial, características e mobilidade da força de trabalho. O meio
ambiente, os recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. As questões demográficas, étnicas,
religiosas e políticas do mundo contemporâneo. A questão energética em escala brasileira e mundial. A
dinâmica da natureza e a questão ambiental no Brasil. A organização do espaço urbano industrial
brasileiro e seus desdobramentos sócioambientais. A organização do espaço rural brasileiro, problemas e
perspectivas. Configuração dos complexos regionais brasileiros: os aspectos políticos, econômicos,
socioculturais e ambientais. Papel do Brasil no contexto do capitalismo mundial integrado e sua inserção
no Mercosul. A apropriação dos recursos minerais e energéticos do Brasil e processo de privatização.
MATEMÁTICA
A prova de Matemática terá como objetivo avaliar a capacidade do candidato de ler, interpretar e propor
uma única solução no conjunto de alternativas de cada questão.
Verificar-se-á, ainda, a habilidade do candidato de articular conceitos do conteúdo programático entre si e
de demonstrar autonomia ao lidar com conceitos apresentados.
1- Linguagem básica de conjuntos: Noções básicas de conjuntos. Operações: união; interseção;
diferença; complementação e produto cartesiano, cardinalidade de conjuntos finitos. Raciocínio
lógico-matemático.
2- Teoria Elementar dos Números: Número primo, algoritmo da divisão, Sistemas de numeração.
Critério de divisibilidade. Máximo divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum
(entre números inteiros). Princípio de indução finita.
3- Conjuntos Numéricos: Conjunto dos números naturais (N), inteiros (Z), racionais (Q), e reais (R).
Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos
numéricos. Propriedades algébricas dessas operações. Médias (aritmética e ponderada). Módulo e
suas propriedades. Desigualdades Intervalos. Sistemas de medida: comprimento superfície.
4- Proporcionalidade: Razões e proporções: propriedades. Regra de três simples e composta. Regra de
sociedade. Percentagem. Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. Prestações.
Escalas.
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Relações e Funções: relações binárias. Domínio, contradomínio, imagem direta de funções. Gráficos
de relações
funções: definição e representação . Funções injetivas, sobrejetivas,
pares, ímpares, crescentes, decrescentes e periódicas. Composição de funções. Funções invertíeis.
Números Complexos: O conjunto C dos números complexos. Módulo, argumento, formas - algébrica
e trigonométrica. Operações com números complexos: adição, subtração, multiplicação, divisão e
potenciação. Interpretação geométrica.
Polinômios: Conceitos. Funções afim, lineares e quadráticas – propriedades, raízes, gráficos.
Equações biquadradas. Adição e multiplicação de polinômio. Algoritmos de divisão. Fatoração.
Equações polinomiais. Relações entre coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas. Raízes
racionais de polinômios com coeficientes inteiros.
Exponenciais e Logaritmos: Funções exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança
de base. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas.
Trigonometria: Grau e radiano. Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente,
cossecante, secante; propriedades e gráficos. Identidades trigonométricas. Funções trigonométricas
inversas e seus gráficos. Equações trigonométricas. Leis do seno e do cosseno. Resolução
trigonométrica usando triângulos.
Sequências: progressões aritméticas - termo geral, soma dos termos, relação entre dois termos,
propriedades. Progressão geométricas, termo geral, relação entre dois termos, soma e produtos dos
termos, propriedades.
Análise Combinatória: Princípio geral de contagem. Arranjos, permutações e combinações simples e
com repetições Binômio de Newton. Triângulo de Pascal.
Matrizes e Sistemas Lineares: Operações com matrizes: adição, subtração e multiplicação.
Propriedades destas operações. Sistemas lineares e matrizes. Resolução e discussão de sistemas
lineares. Determinantes e suas propriedades. Regra de Cramer. Regra de Sarrus e teorema de
Laplace.
Geometria Plana: Curvas. Triângulos e quadriláteros: Igualdade e semelhança de triângulos.
Relações métricas nos triângulos. Círculos e discos. Polígonos regulares e relações métricas. Feixes
de retas. Áreas e perímetros.
Geometria Espacial: Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade de reta e planos.
Prismas e pirâmides e respectivos troncos. Cálculo de áreas e volumes. Cilindro, cone, esfera e
bola: cálculo de áreas e volumes. Poliedros e relação de Euler.
Geometria Analítica: Coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. Distância entre dois pontos.
Estudo da equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano) e interpretação geométrica
de sistemas lineares correspondentes. Retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas. Distância
de um ponto a uma reta, áreas de triângulos, circunferências e círculos. Estudo analítico das cônicas:
parábola, elipse e hipérbole.
Tópicos de cálculo diferencial: Noção intuitiva de limite de função. Cálculo de limite. Noção intuitiva
de continuidade de funções. Noções de derivada. Cálculo de derivadas de funções reais de variável
real.
Estatística básica: Conceito: Coleta de dados, amostra. Gráficos e tabelas: interpretação. Médias,
moda e mediana . Números índices. Desvio padrão.
Probabilidades: Espaços amostrais. Experimentos aleatórios, Probabilidades; clássicas, frequentistas
e condicionais; propriedades.

ÁREA DO CURSO: Ciências Biológicas
CURSO: Educação Física
PROVAS: Língua Portuguesa, Biologia, Química
BIOLOGIA
0 programa de Biologia está estruturado em uma seqüência de conteúdos, fatos, princípios, leis e teorias
indispensáveis ao estudante do ensino médio. Deve ser compreendido, também, em termos de
procedimentos, atitudes e valores envolvidos na gênese e na aceitação desses conteúdos.
0 seu desenvolvimento deve ser orientado de forma a permitir uma maior contextualização com uma
efetiva interdisciplinaridade, uma formação humana mais ampla e vivência das variáveis regionais,
privilegiando o sentido cultural e socioeconômico, dando uma ênfase no dinamismo de pensamento e
organização de idéias, sendo, para tanto, indispensável o desenvolvimento de competências e habilidades
inerentes a essa ciência.
Programa
1- Estrutura dos seres vivos
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Com a estrutura dos seres vivos, pretende-se abranger o entendimento da formação animal e vegetal,
retratar aspectos morfológicos, fisiológicos, bioquímicos e histológicos, de maneira completa e integrada,
formando relações com outras variáveis.
2 - Diversidade dos seres vivos
A diversidade dos seres vivos deve ser estudada de forma individual e comparada, destacando
conhecimentos acerca da taxonomia, mecanismos fisiológicos e todo o conteúdo referente aos processos
evolutivos e à ecologia.
3 - Continuidade da vida e saúde
O conhecimento sobre a continuidade da vida, estudos sobre hereditariedade, bioética e biotecnologia
devem ser enfatizados, além dos fenômenos da reprodução e desenvolvimento embrionário. Programas
de saúde, contextos regionais e atualidades concernentes à área também constituem objetos de estudo.
QUÍMICA
A Química é uma ciência de apoio a diversas áreas do conhecimento. O domínio de seus princípios
básicos é de fundamental importância, não só para aqueles que buscam formação na área específica,
mas também em outras áreas da Ciência. A prova de Química terá como objetivo avaliar a capacidade do
candidato de interpretar os fenômenos químicos, qualitativa e quantitativamente, resolver problemas,
analisar, correlacionar e integrar conhecimentos, associando-os a fatos do cotidiano.
Programa:
1- Matéria e energia: constituição e propriedades. Estados físicos e mudança de estado. Substâncias e
misturas. Processos de separação de misturas. Transformações químicas e físicas. Estrutura atômica da
matéria: modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford-Borh e modelo atual. Números atômicos e de
massa. Isótopos. Elemento químico. 2- Classificação periódica: níveis de energia, distribuição e
configuração eletrônica. Classificação periódica dos elementos. Propriedades periódicas e aperiódicas.
Aplicação dos elementos no cotidiano. Ligações químicas: ligação iônica, covalente e metálica. Interação
intermolecular (força intermolecular). Estrutura molecular. Propriedades gerais dos compostos iônicos,
moleculares e metálicos. 3- Funções químicas: conceitos e noções básicas. Notação, nomenclatura e
propriedades específicas de cada função. Teorias ácido-base. Aplicação e utilização das principais
substâncias no cotidiano. 4- Reações químicas: conceitos e noções básicas. Representação e
classificação das reações. Balanceamento de equações. Cálculo estequiométrico: leis ponderais,
volumétricas e suas aplicações. Massa atômica e molecular. Mol e massa molar. Fórmula centesimal,
mínima e molecular. 5- Gases: transformações
gasosas (isotérmica, isobárica e isovolumétrica).
Equação de Clapeyron. Volume molar. Misturas gasosas. 6- Soluções: conceito e classificação.
Coeficiente e curva de solubilidade. Medidas de concentrações. Misturas de soluções. Titulação.
Propriedades coligativas. 7-Termoquímica: Calor e temperatura. Entalpia e calor de reação. Lei de Hess,
Entropia. 8-Cinética química: conceitos. Velocidade das reações. Fatores que influenciam na velocidade
das reações (temperatura, concentração dos reagentes, pressão, catalisador, inibidor e tamanho das
partículas). 9- Equilíbrio químico: sistemas em equilíbrio. Constante de equilíbrio. Princípio de Le
Chatelier. Construção e interpretação de diagramas. Acidez e basicidade: pH e pOH de soluções
aquosas. Hidrólise de sais. Solução tampão. 10- Eletroquímica: Oxidação, redução e potencial de
oxidação e redução. Células eletroquímicas (componentes e funcionamento). Eletrólise e aplicações
(estudo qualitativo e quantitativo). 11- Emissões radioativas: Tipos e suas características. Leis da
desintegração radioativa. Efeitos biológicos das radiações. Transmutações, fissão e fusão nuclear.
Aplicações das radiações. 12- Introdução à Química orgânica: Cadeias carbônicas. Fórmula molecular,
estrutural e eletrônica. 13- Funções orgânicas: notação, nomenclatura, propriedades e aplicações das
principais funções (hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, ácido carboxílico, éster, amina e
amida). Petróleo e derivados 14- Isomeria plana e estereoisomeria. 15- Reações: Adição, substituição,
eliminação, saponificação, oxidação, redução e combustão.
Montes Claros, 12 de julho de 2017.
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