MANUAL DO CANDIDATO
O manual do candidato sugere o conteúdo que poderá ser abordado nas provas e
de conhecimentos gerais e forma da aplicação da redação;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.

LÍNGUA PORTUGUESA
Língua Portuguesa:

I) Condições textuais:






funções e usos da linguagem;
texto verbal e não verbal;
modalidade de texto: dissertativo, narrativo e descritivo;
tipos de discurso: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.
II) Capacidade de leitura:








relações lógicas no texto: a coerência
hierarquia das idéias: idéia central e idéias periféricas;
ponto de vista: a argumentação;
vocabulário: sinonímia, antonímia e conotativa; linguagens: denotativa e conotativa;
relações estruturantes do texto: a coesão.
recursos lingüísticos: o parágrafo, a pontuação, as conjunções, os pronomes.
relações entre elementos que constituem a coesão.

III) Conhecimentos lingüísticos:




morfossintaxe: relações e funções sintáticas;
variedade linguística - Semântica

Literatura Brasileira:
Noções de teoria da literatura – Linguagem literária e não literária. Gêneros literários:
lírico, épico e dramático. Elementos estruturais do poema. Elementos estruturais da narrativa.
Elementos estruturais do drama. Intertextualidade:
paródia
e
paráfrase
Figuras
de
linguagem. Metalinguagem.

I)

II) Historiografia da Literatura Brasileira – Quinhentismo. Barroco. Arcadismo.Romantismo.
Realismo/Naturalismo. Parnasianismo. Simbolismo. PréModernismo e Modernismo.
Tendências contemporâneas (de 1945 aos nossos dias).
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Obras literárias indicadas:
RODRIGUES, Nelson, 1948. Anjo Negro (2012). Editora: Nova Fronteira.
AZEVEDO, Aluísio, 1857 – 1913. O Cortiço. Editora: Lafonte (1 – 2012). ALENCAR, José
de, 1829 – 1877. IRACEMA. Editora: Saraiva de Bolso (1 – 2011).
LOBATO, Monteiro, 1918. Urupês. Globo Editora (2 – 2009).
ASSIS, Machado de, Papéis Avulsos. Editora: Saraiva de Bolso (1 – 2011).

2.

REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
A prova de Redação em língua portuguesa tem por objetivo avaliar a capacidade do
candidato de desenvolver por escrito um determinado tema, através de uma tipologia textual
proposta, segundo características pertinentes a uma das seguintes modalidades discursivas:




Narração
Dissertação

Por meio da Redação, pretende-se não apenas verificar se o candidato encontra-se
apto a lidar com a norma padrão (ou culta) da Língua Portuguesa, mas, sobretudo, observar
suas habilidades em elaborar ideias próprias, assim como sua forma de ver o mundo com
base em percepções críticas sobre assuntos diversos.
Visando atender a esse perfil, o candidato deverá estar atento ao conjunto dos
seguintes aspectos:
 Capacidade de leitura, aliada ao desenvolvimento do senso crítico, por meio da
fidelidade à temática proposta.
 Habilidade em selecionar e aproveitar de forma consciente e crítica dos
fragmentos textuais (coletânea) disponíveis para auxiliar no desenvolvimento do
conteúdo abordado na composição discursiva. Não se trata, portanto, de simples
cópia da coletânea.
 Perspicácia para reconhecer e lidar com as características próprias dos tipos de
textos propostos (narração, dissertação ou carta argumentativa).
 Adequação à norma padrão da língua portuguesa e, quando necessário, a outras
variantes linguísticas.
 Propriedade no uso de mecanismos de coesão e coerência textual, ou seja,
domínio na articulação das ideias do texto de forma lógica e clara, a partir do uso
de conectores e operadores argumentativos, tais como conjunções, pronomes
relativos, tempos e modos verbais, entre outros.
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3.

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Língua estrangeira moderna: Inglês
 As provas de Língua Inglesa destinam-se a avaliar a capacidade do candidato de ler,
compreender e interpretar textos autênticos e/ou adaptados em Língua Inglesa,
pertencentes a gêneros diversos, com temas preferencialmente pertinentes à
realidade social, política, econômica e cultural do mundo contemporâneo.
 O candidato deverá mostrar-se capaz de entender as relações das estruturas
gramaticais e suas funções no texto, através da resolução de questões em inglês e/ou
em português.
 Embora se privilegiem questões relacionadas com os textos, poderão ser elaboradas
questões a partir de estruturas que não constem deles.
 Conhecimentos linguísticos: variedades padrão e não-padrão; aspectos morfológico,
sintático, semântico e pragmático e funções e usos da linguagem.
Língua estrangeira moderna: Espanhol
 Almeja-se do candidato que opte pela prova de Língua Espanhola a demonstração
de sua capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos inseridos no
nível intermediário de uma língua estrangeira. Serão observados aspectos
gramaticais básicos, regulamentados pela Real Academia da Língua Espanhola e
pelas Academias americanas.
 Áreas temáticas:
 Através da análise textual que o candidato deve realizar, será verificado o
conhecimento do léxico e dos campos semânticos inerentes às funções próprias dos
atos comunicativos. Assim, o candidato terá que demonstrar sua habilidade para a
compreensão de textos de caráter jornalístico ou ficcional.
 Conhecimentos linguísticos: funções e usos de linguagem; léxico fundamental;
Regras da língua padrão e expressões fraseológicas, modismos e frases feitas.

4.

BIOLOGIA





Origem da vida – teorias da abiogênese e biogênese; seres vivos primitivos; hipótese
heterotrófica; mudanças no planeta.
Citologia – Níveis de organização; Composição química celular; ultraestrutura:
membranas celulares, citoplasma, organelas citoplasmáticas e núcleo; metabolismo;
ciclo celular; diferenciação celular; célula cancerosa.
Histologia – formação dos tecidos; estruturas e funções dos tecidos animais:
epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso; estruturas e funções dos tecidos
vegetais: meristemas, revestimento, preenchimento, sustentação e condução.
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5.

Fisiologia e anatomia comparada dos animais: sistemas digestório, respiratório,
circulatório, imunológico, excretório, endócrino, nervoso, revestimento e
sustentação, reprodutor. Órgãos do sentido.
Reprodução e embriologia humana – gametogênese; aparelho reprodutor feminino
e masculino; métodos contraceptivos; DST; fecundação e desenvolvimento
embrionário.
Genética – ácidos nucléicos; código genético; genética mendeliana: leis de Mendel,
probabilidade, polialelia; sexo e herança genética; interação gênica; mapa genético;
biotecnologia e engenharia genética.
Seres vivos – vírus, monera, protistas, algas e fungos: características gerais,
reprodução, diversidade e classificação, importância, principais doenças.
Zoologia – características gerais, taxonomia de invertebrados e vertebrados.
Botânica – anatomia, morfologia, fisiologia, reprodução, evolução e classificação de
briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
Ecologia – conceitos básicos; hábitat; nicho ecológico; cadeias e teias alimentares;
ciclos biogeoquímicos; fluxo energético; interação entre os seres vivos; populações;
fatores bióticos e abióticos; ecossistemas; sucessão ecológica; biomas brasileiros e
desequilíbrios ambientais.
Evolução – teorias evolutivas: Lamarck, Darwin, teoria sintética; variabilidade;
seleção natural e artificial; especiação; genética de populações; métodos de estudos
e evidências da evolução; evolução dos organismos.
Programa de saúde.

GEOGRAFIA











O espaço geográfico: localização, orientação, fusos horários. Interpretação de
mapas, gráficos e tabelas.
A questão ambiental e o desenvolvimento sustentável. As unidades de conservação
no Brasil. Os grandes problemas ambientais na atualidade. Os principais
ecossistemas brasileiros.
Geologia: estrutura interna, as placas tectônicas, vulcanismo e tectonismo, minerais
e rochas.
A dinâmica atmosférica. Elementos e fatores climáticos. Tipos de climas. A poluição
atmosférica.
A hidrosfera. Oceanos e mares. Correntes marítimas. As águas continentais. As
bacias hidrográficas. As águas subterrâneas. A água como recurso. A poluição as
águas.
As cidades nos países centrais e periféricos. A rede urbana. As metrópoles. As
cidades globais e as megacidades. Problemas sócioeconômicos e ambientais das
cidades. O urbano no Brasil e em Goiás.
População: crescimento, estrutura e movimentos. O índice de desenvolvimento
urbano (IDH). O desenvolvimento técnico científico e as transformações no mundo
do trabalho. A população brasileira e goiana.
Globalização e suas consequências socioeconômicas, culturais e ambientais.
Globalização e Regionalização. Os megablocos. O papel dos organismos
internacionais na geopolítica e na economia mundial.
Principais conflitos do século XXI.
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6.

O Brasil: critérios de regionalização. A divisão regional oficial (IBGE). Os três
complexos regionais (Amazônia, Nordeste e centro -Sul). Os quatro Brasis (Região
Concentrada, Amazônia, Centro -Oeste e Nordeste).
A produção industrial no Brasil e em Goiás. A concentração e a desconcentração
das indústrias. Pólos industriais e tipos de indústrias.
A agropecuária no Brasil e em Goiás. A modernização, o agronegócio e a agricultura
tradicional. Consequências sócio-econômicas e ambientais. Os
Movimentos sociais rurais.
Turismo como atividade econômica e de lazer. O ecoturismo, o turismo rural, o
turismo histórico cultural, o turismo de negócios no Brasil e em Goiás.

HISTÓRIA
Antiguidade Oriental:
 A civilização egípcia. A civilização fenícia. A civilização hebréia. As civilizações
mesopotâmicas.
Antiguidade Clássica:
 Grécia – formação histórica. As cidades-estados: Esparta e Atenas. Sociedade,
política e cultura. Roma – formação histórica. A República: instauração e expansão.
A formação do Império Romano. Contradição e Crise do Império Romano. Cultura e
religião em Roma. A conquista bárbara.
Idade Média européia:
 Formação e estruturação do sistema feudal: economia, relações feudovassálicas. O
Cristianismo durante a Idade Média. O mundo muçulmano e sua relação com o
Ocidente. O Renascimento urbano e comercial. A Crise do século XIV.
A Idade Moderna:
 A formação do capitalismo: o mercantilismo. O Renascimento Cultural. O Absolutismo
e a formação do Estado moderno. A Reforma Protestante e a Contra Reforma
Católica. A expansão marítimo comercial européia. O Iluminismo e o Despotismo
Esclarecido. As Revoluções Inglesa e Francesa.
O Mundo Contemporâneo:
 A Revolução Industrial. O movimento operário europeu e o socialismo. Unificação da
Itália e da Alemanha. O Liberalismo. O Imperialismo. A 1ª Guerra Mundial. As
Revoluções Russas. A crise do Liberalismo e a os regimes autoritários (Fascismo e
Nazismo). A Crise econômica de 1929. A 2ª Guerra Mundial. A Guerra Fria. A
Descolonização afro-asiática e lutas de libertação nacional. O mundo socialista:
expansão, apogeu e crise. Globalização e nova ordem internacional. 1968: rebeliões
e utopias. O mundo árabe e as guerras árabe-israelenses.
Conteúdos de História da América:
 América de colonização Espanhola: experiência colonial. Trabalho compulsório.
Sociedade e economia colonial. As independências. América Latina no século
 XIX e XX: sociedade, política e cultura na América Latina. América Inglesa e
Francesa: a formação dos EUA, a independência, A Guerra de Secessão
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expansionismo e imperialismo. Os EUA e os conflitos mundiais. A hegemonia
americana no século XX.
Conteúdos de História do Brasil:
 O Brasil Colônia: economia, sociedade, conflitos político-sociais, emancipação
política. O Brasil Império: economia, sociedade, movimentos sociais, conflitos
internacionais. O Brasil República: A República Velha, a Era Vargas, a Crise do
Populismo, A Ditadura Militar, a redemocratização.
Conteúdos de História de Goiás:
 Economia em Goiás: a implantação da economia mineradora em Goiás, a transição
da sociedade mineradora à sociedade pastoril, a estrada de ferro e a modernização
da economia goiana, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e
Brasília. Sociedade: coronelismo, trabalho escravo, a relação com os indígenas,
mundo rural e mundo urbano. Movimentos político-sociais: a independência em
Goiás, as oligarquias, movimentos sociais no campo, a revolução de 1930,
administração política de 1930 até os dias atuais. A construção e a História de
Goiânia.

7.

MATEMÁTICA
 Conjuntos: relações; operações; conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais,
reais e complexos. Aplicações.
 Estudo das funções – conceito, gráficos, funções polinomiais de 1º e de 2º graus,
função modular, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas.
Equações e sistemas de equações de 1º e de 2º graus. Aplicações.
 Geometria euclidiana plana - figuras geométricas planas: retas, ângulos, polígonos,
circunferência, círculo. Relações métricas nos polígonos regulares. Comprimento e
Área.
 Geometria espacial - retas e planos, paralelismo, perpendicularíssimo, ângulos
diédricos e poliédricos; poliedros, poliedros de Platão e poliedros regulares, fórmula
de Euler. Prismas, pirâmides, cilindros, cones, cálculo de áreas e volumes.
Semelhança de figuras planas e espaciais. Razão entre comprimento, áreas e
volumes.
 Trigonometria – relações trigonométricas. Adição e subtração de arcos. Equações
trigonométricas. Resolução de triângulos – lei dos senos e dos co-senos e relações
métricas nos triângulos. Funções trigonométricas. Aplicações
 Sequências numéricas – conceitos e operações. Casos particulares:
o Progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
 Sistemas de equações lineares – matrizes: classificação, operações e inversão de
matrizes. Determinantes. Resolução e discussão de sistemas lineares. Aplicações.
 Polinômios – operações. Fatoração, raízes reais e complexas, relações entre raízes
e coeficientes. Equações algébricas.
 Análise combinatória - princípio fundamental de contagem e aplicações.
 Noções de probabilidade – probabilidade de um evento. Interseção e reunião de
eventos. Probabilidade condicional. Aplicações
 Noções de estatística – Distribuição de frequência, histograma, médias, mediana,
moda, desvio médio e desvio padrão.
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 Geometria Analítica – representação analítica de lugares geométricos: reta,
circunferência, elipse, hipérbole e parábola. Distância entre pontos, distância entre
ponto e reta, perpendicularíssimo, paralelismo. Áreas. Aplicações.

8.

FILOSOFIA


























9.

·Metodologia do Trabalho Científico aplicado ao Ensino Médio;
·Filosofia? O que significa?;
·Um cara conversador;
·Espanto, Filosofia e vida cotidiana;
·O ato de refletir;
·É mito?;
·A experiência filosófica;
·A consciência mítica;
·O nascimento da Filosofia;
·A filosofia pré-socrática;
·Os sofistas: a arte de argumentar;
·Os sofistas e a retórica;
·Sócrates e o conceito;
·Platão: o mundo das ideias;
·A teoria política de Platão;
·A concepção científica de Platão;
·Aristóteles: a metafísica;
·A teoria política de Aristóteles;
·A concepção científica de Aristóteles;
·A reflexão ética grega;
·A arte grega e o conceito de naturalismo;
·A Filosofia Helenista: Hedonismo, Estoicismo, Epicurismo, Pirronismo e Cinismo;
·A ética helenista;
·A filosofia medieval: razão e fé;
·Agostinho, bispo de Hipona;

· SOCIOLOGIA
OS CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA
 O positivismo de Auguste Comte; A idéia de física social (Sociologia); Noções sobre
os três estados de Comte; A ordem para atingir o progresso.
 A Sociologia de Durkheim: A Sociologia como ciência; O seu objeto de estudo: o fato
social; A objetividade do fato social; As características do fato social; A sociedade
como um organismo em adaptação; A consciência coletiva; Solidariedade Mecânica e
Orgânica.
 1.3 – A Sociologia compreensiva de Max Weber; A sociedade sob uma perspectiva
histórica; Ação Social como objeto de estudo da Sociologia; A tarefa do cientista social;
O tipo ideal.
 Karl Marx: O materialismo histórico e dialético; A idéia de alienação; O conflito entre
classes sociais; A origem do capitalismo; A exploração do trabalho (salário, valor e
lucro); A mais-valia; As relações políticas para Marx; A sua contribuição para o
Socialismo e o Comunismo.
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A SOCIOLOGIA NO BRASIL






Uma breve história da sociologia no Brasil.
As décadas de 30, 40 e 50; O período militar e pós-militar para a Sociologia.
Personalidades marcantes da sociologia brasileira
A Democracia Brasileira: o Estado, Políticas públicas e a cidadania
Os novos horizontes à reflexão da sociedade brasileira.

POLÍTICA E SOCIEDADE: AS FORMAS DO ESTADO





Trajetória da modernização do Estado
O Estado Absolutista
O estado Liberal (a ideia de democracia);
O Estado do bem-estar-social; As críticas ao “bem-estar-social”

CULTURA, IDEOLOGIA E SOCIEDADE





Os conceitos de cultura e ideologia e o papel da educação na transmissão da cultura.
Aspecto material e não-material da cultura.
Etnocentrismo, Relativismo cultural e Multiculturalismo
Componentes da cultura; Noções de cultura popular; cultura erudita e de massa
(indústria cultural).
 Os movimentos sociais; Os movimentos sociais clássicos e os novos movimentos
sociais.

Anicuns, 24 de outubro de 2016.

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO DA FACULDADE ANICUNS.
Fone para Contato – 64 3564-1499
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