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PROGRAMAS DAS MATÉRIAS DO EXAME SELETIVO

MATEMÁTICA
Conteúdo de referência para estudo online gratuito da matemática no link 
http://eso.org.br  com vídeos e exercícios resolvidos e de fixação. Cadastra-se!

Módulo 1
Conjuntos e Aritmética
Noções Básicas de conjuntos
Conjuntos Numéricos 
Representação em intervalos, Aritmética 
Adição e Subtração
Aritmética – Multiplicação
Aritmética – Divisão
Aritmética dos Números Reais
Propriedades Aritméticas
Números Primos
MMC e MDC
Módulo ou Valor Absoluto
Decimais
Frações
Razão, proporção e taxas
Unidades
Expoentes, radicais e notação científica 
Expressões Numéricas.

Módulo 2
Expressões Algébricas e Polinomiais
Expressões Algébricas
Operações com Expressões Algébricas
Potenciação
Radiciação
Polinômios
Operações com polinômios
Produtos Notáveis e Fatoração
Produtos Notáveis e Fatoração de Polinômios 
Fatoração de polinômios de 2º Grau
Problemas de Fatoração de Polinômios
Frações Algébricas
Equações Lineares
Equações Lineares (1º Grau)
Problemas envolvendo equações lineares
Equações Quadráticas e Equações Irracionais
Equações Quadráticas (2º Grau)
Problemas Clássicos das Equações Quadráticas 
Equações Irracionais.
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Módulo 3
Introdução a Trigonometria
Conceitos Básicos da Trigonometria
Trigonometria no Triângulo Retângulo
Lei dos Senos e Lei dos Cossenos
Trigonometria no ciclo Trigonométrico
Números Complexos
Conceitos Básicos de Números Complexos
Forma Algébrica de um Número Complexo
Módulo e Argumento de um Número Complexo
Forma Polar de um Número Complexo
Matrizes e Sistema Lineares
Matrizes
Determinantes
Matriz Inversa 
Sistemas Lineares.
Conceitos Básicos de Geometria Analítica
Conceitos Básicos
Operações com vetores
Vetores no plano e no espaço
Módulo de vetores

Módulo 4
Geometria – Perímetro e área
Perímetro e área de triângulos
Circunferência e área de círculos
Perímetro e área de formas não convencionais
Geometria – Volume e área de superfície
Prisma
Pirâmide
Cilindro
Cone
Esfera
Inscrição e circunscrição de sólidos.

Módulo 5
Fundamentos de Funções, Funções Lineares e Funções Quadráticas
Conceitos Básicos de Funções
Funções Lineares
Função Quadrática
Inequações
Funções Definidas por Partes e Funções Modulares
Equações Modulares
Funções Definidas por Partes
Funções Modulares
Inequações Modulares
Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas
Equações Exponenciais
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O Logaritmo de um Número Real
Funções Exponenciais, Funções Logarítmicas
Inequações Exponenciais
Equações e Inequações Logarítmicas
Funções Trigonométricas
Função Seno
Função Cosseno
Função Tangente
Função Secante
Função Cossecante
Função Cotangente
Identidades Trigonométricas
Equações e Inequações Trigonométricas.
 
FÍSICA
1. Medição
1.1. Potência de dez: operações
1.2. Ordem de grandeza
1.3. Algarismos significativos: operações

2. Cinemática
2.1. Referencial; posição, movimento e repouso; deslocamento
2.2. Velocidade média e instantânea; movimento retilíneo uniforme (descrição gráfica 
e analítica)
2.3. Aceleração média e instantânea; movimento retilíneo uniformemente variado 
(descrição gráfica e analítica); queda livre.
2.4. Vetores; componentes de um vetor, soma e subtração de vetores: método 
geométrico e analítico
2.5. Composição de movimentos na mesma direção e em direções perpendiculares; 
movimento de um projétil

3. Dinâmica
3.1. 1ª Lei de Newton; equilíbrio de uma partícula
3.2. Força, massa, aceleração, 2ª Lei de Newton; peso de um corpo; movimento de 
corpos sob ação de forças constantes.
3.3. Força de ação e reação; 3ª Lei de Newton; forças de atrito.
3.4. Movimento de uma força, centro de gravidade, equilíbrio de corpos rígidos.
3.5. Movimentos curvilíneos, velocidade, força centrípeta e aceleração centrípeta e 
tangencial; movimento circular uniforme.
3.6. Densidade, pressão, pressão nos fluídos; pressão atmosférica; princípio de 
Pascal; princípio de Arquimedes; equilíbrio dos fluídos
3.7. Trabalho de força constante; potência; energia cinética e sua relação com 
trabalho; trabalho de força variável por método gráfico.
3.8. Energia potencial gravitacional e elástica; conservação da energia mecânica.
3.9. Impulso e quantidade de movimento; conservação da quantidade de 
movimentos; colisões elásticas e inelásticas em uma e duas dimensões.
3.10. Gravitação; leis de Kepler; lei da gravitação universal; movimento de planetas e 
satélites em órbitas circulares; variação da aceleração da gravidade com a altitude.
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4. Termodinâmica
4.1. Temperatura; escalas Celsius e Kelvin; dilatação dos sólidos e líquidos; 
dilatação térmica da água.
4.2. Calor, trabalho e energia interna; caloria; capacidade térmica e calor específico; 
diagrama de pressão x volume; formas de transmissão de calor, condução, radiação 
e convecção; mudanças de fase.
4.3. Gases ideais; transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas e 
adiabáticas e um gás ideal; equações de estudo de um gás ideal; modelo cinético de 
um gás ideal; interpretação cinética da temperatura e pressão de um gás ideal.
4.4. 1ª Lei da Termodinâmica: aplicações

5. Vibração e ondas
5.1. Movimento harmônico simples, período, freqüência, amplitude; energia no 
oscilador; pêndulo simples; período e freqüência.
5.2. Ondas elásticas, propagação, reflexão, refração, interferência e difração destas 
ondas em uma e duas dimensões; ondas longitudinais e transversais.
5.3. Som, altura, intensidade e timbre; velocidade de propagação; reflexão, difração, 
interferência e difração da onda sonora; efeito Doppler.

6. Ótica
6.1. Propagação e reflexão da luz; espelhos planos e esféricos de pequena abertura; 
estudo gráfico e analítico de formação de imagens nestes espelhos para objetos 
reais.
6.2. Refração e dispersão da luz; reflexão total.
6.3. Lentes esféricas delgadas, estudo gráfico e analítico de formação de imagens 
para objetos reais.
6.4. Reflexão, refração com a luz.

7. Eletrostática
7.1. Carga elétrica; lei de Coulomb; eletrização por atrito, contato e indução; 
condutor e isolante elétrico; interação entre cargas puntuais.
7.2. Campo elétrico; campo devido a uma ou mais cargas puntiformes; campo no 
interior e exterior da esfera condutora carregada; linhas de força; movimento de 
cargas pontuais em campos elétricos uniformes.
7.3. Potencial elétrico; diferença de potencial: potencial em um ponto; relação entre 
potencial e campo elétrico; energia potencial de cargas pontuais e de distribuição 
esférica de carga; poder das pontas.
7.4. Capacitores; capacitância de um condutor, associação de Capacitores em 
séries, em paralelo e mista; energia armazenada nos Capacitores; capacitância de 
Capacitores planos.

8. Eletrodinâmica
8.1. Corrente elétrica; resistência elétrica; variação da resistência com temperatura; 
resistividade; lei de Ohm; associação de resistência em série, paralelo e mistas; 
potência dissipada em um trecho do circuito.
8.2. Geradores de corrente contínua; associação de pilhas e bateria em série; 
resistência interna de um gerador.
8.3. Medição elétrica; voltímetros e amperímetros.
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9. Eletromagnetismo
9.1. Experiência de Oersted; o campo magnético; imãs; campo magnético da Terra; 
vetor indução magnética; linhas de indução; campo magnético de condutor retilíneo, 
de uma espira circular e de um solenóide.
9.2. Força magnética sobre carga elétrica em movimento; força magnética sobre um 
condutor retilíneo; força magnética entre dois condutores retilíneos; movimento de 
carga pontual em um campo magnético uniforme.
9.3. Força eletromotriz induzida; lei de Faraday; lei de Lens e conservação da 
energia.

GEOGRAFIA
1. Noções de cartografia
1.1. Escala e coordenadas geográficas
1.2. Representação cartográfica

2. Meio ambiente físico
2.1. Estrutura da superfície terrestre, evolução e formas de relevo
2.2. Atmosfera e fenômenos meteorológicos e climáticos
2.3. Solo, vegetação e fauna
2.4. Rios: bacias e regimes fluviais

3. O homem, os recursos naturais e o meio ambiente
3.1. Aplicações dos conhecimentos geográficos: organização do espaço, análise 
ambiental.
3.2. Recursos naturais: tipos, importância, aproveitamento.
3.3. Atividades humanas e questões ambientais

4. População
4.1. Estrutura, crescimento, distribuição espacial e mobilidade
4.2. Urbanização
4.3. População rural

5. Recursos energéticos
5.1. Formas tradicionais e fontes alternativas de energia
5.2. Reservas conhecidas e consumo
5.3. Problemática energética da atualidade

6. Atividades industriais
6.1. Conceitos básicos: indústria de base e de bens de consumo, meios de   
produção
6.2. Fatores de localização e do desenvolvimento industrial
6.3. Grandes regiões industriais

7. Atividades agrícolas
7.1. Conceitos básicos, agricultura de subsistência, agricultura comercial, agricultura 
industrial, meio de produção.
7.2. Evolução da agricultura
7.3. Mercados de produção agrícola
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8. Brasil
8.1. Espaço natural
8.2. População
8.3. Espaço rural e atividades agrícolas
8.4. Urbanização
8.5. Indústrias: localização, fontes de energia, produção
8.6. Circulação e transportes
8.7. Características do mercado interno e relações comerciais externas

9. Regiões brasileiras
9.1. Divisão regional do Brasil
9.2. Aspectos físicos, características humanas e econômicas das regiões brasileiras.
9.3. Aspectos do Espírito Santo

10. Espaço Mundial
10.1. Grandes unidades geológicas, morfológicas e fito climáticas da terra
10.2. Aspectos geográficos do desenvolvimento
10.3. Características humanas e econômicas dos países e das regiões mundiais

HISTÓRIA
1. Europa feudal

2.Transição do feudalismo ao capitalismo
2.1. Transição na Europa
2.2. Mercantilismo: expansão marítima e sistema colonial: Colonização espanhola e 
inglesa na América; Colonização portuguesa

3. Crise do Antigo Regime e era das revoluções
3.1. Na Europa: Revolução Inglesa; Iluminismo e despotismo esclarecido; 
Transformações na organização da produção e a Revolução Industrial; Revolução 
Francesa e período Napoleônico
3.2. Na América: Independência das Treze Colônias Inglesas e Independência e 
Fragmentação da América Espanhola. O processo de independência na América 
Portuguesa

4. Elaboração do mundo contemporâneo (século XIX)
4.1. Movimento liberal e nacionalidades. Revoluções de 1830 e 1848. Unificações 
italiana e alemã
4.2. Capitalismo industrial e novo colonialismo. Industrialização do continente 
europeu. Partilha de África e da Ásia
4.3. Crítica do capitalismo: Novas idéias sociais e políticas; Movimento operário
4.4. Os Estados Unidos pós-independência: Guerra de Secessão e expansão para o 
Oeste
4.5. Formação dos Estados latino-americanos e a herança colonial
4.6. O Brasil do século XIX Consolidação da independência e organização do 
Estado. Preeminência inglesa no Brasil: aspectos econômicos e políticos. Crise 
regencial e consolidação do Império. Parlamentarismo e estabilidade política. Crise 
na agricultura escravista tradicional e expansão cafeeira; tentativas de 
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industrialização. Problemas de mão-de-obra da escravidão ao trabalho assalariado. 
Crise da monarquia e movimento republicano

5. Mundo contemporâneo (século XX)
5.1. Luta pela hegemonia mundial
Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa e formação da URSS. A Grande 
Depressão: crise e recuperação do capitalismo. Nazismo, Fascismo e Segunda 
Guerra Mundial. Novas condições internacionais: ONU; da Guerra Fria à Détente; 
reconstrução da Europa. Hegemonia americana e expansão do socialismo. O Neo-
Liberalismo e a constituição dos Blocos Econômicos. A Crise do “Socialismo Real”
5.2. Terceiro mundo
Luta pela descolonização na África e Ásia. Imperialismo e dependência na América 
Latina: Industrialização, movimento operário e populismo; Colapso do populismo; 
Revolução Cubana; ascensão dos militares ao poder.
5.3. O Brasil
Formação e consolidação da República Oligárquica: Mudanças político-
constitucionais; Economia e sociedade durante a República Velha. Crise da 
Oligarquia cafeeira e a Revolução de 1930; Industrialização e movimento operário; 
Classes médias e tenentismo. Conjuntura 1934-1937 e Estado Novo. Contradições e 
conflitos do Estado populista: República populista; Desenvolvimento econômico dos 
anos 50; Crise do populismo e movimento militar de 1964. Militares no poder: Nova 
política econômica; Doutrina de segurança nacional e oposições ao regime; 
Distensão e abertura política; Campanha de diretas para presidente em 1984. Brasil 
Contemporâneo: Nova República; Movimentos Sociais.
5.4. Aspectos da História do Espírito Santo.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. A prova de Língua Portuguesa visa a verificar a capacidade do candidato 
em:
1.1. Compreender textos, apreendendo as relações sintático-semânticas neles 
contidas;
1.2. Usar adequadamente o vocabulário, considerando níveis de linguagem e 
aspecto semântico;
1.3. Usar adequadamente a sintaxe de regência, concordância e colocação, 
estabelecendo as relações existentes nos processos de coordenação e 
subordinação entre palavras, orações e períodos.

REDAÇÃO
Texto a ser desenvolvido pelo aluno utilizando um dos temas sugeridos na prova. 
Utilização do português em sua forma culta. 
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