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ORGANIZACAO 
COMISSAO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 

Fundacao Sao Paulo, mantenedora da Pontificia 

Universidade Catélica de Sao Paulo e do Centro 

Universitêrio Assuncao. 

vestibulares € COnCursos 

Nucleo de Vestibulares e Concursos 

Rua da Consolacao, 881, 130 andar 

Edificio Comendador Alexandre Balbo, 

Consolacao - Sao Paulo - CEP: O1301-000 

WhatsApp: (11) 3124-5797, 3124-5792 e 3124-5694 

Horario de Funcionamento: Das O9h as 18h, 

de segunda a sexta-feira 

www.nucvestcom.br 

E-mail: vestibular@fundasp.org.br 

INSTITUICAO 

PREZADO(A) CANDIDATO(A), 

Optar por uma carreira pode ser um processo dificil 

frente a tantas alternativas, entretanto se vocé domi- 

na, gosta, tem aptidao para a area de Humanas, o 

Direito surge como grande possibilidade de um curso 

gue Ihe abrira muitas portas no campo profissional e 

principalmente, na seara das ideias, do conhecimento. 

A diversidade e rigueza de temas histéricos, geopoliti- 

cos, sociolêgicos e literarios, além dos novos campos 

como Direito Digital entre outros, irêo colocê-lo numa 

reta ague permite transformar realidades sempre 

permeando a liberdade, paz e justica social. N6s da 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, nos 

alegramos em recebé-lo, na certeza de gue vocé sera 

fundamental na histéria dessa instituicao de tanto 

renome e prestigio. 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Barbosa 

Diretor da FDSBC 

Este manual contém informacoes e disposicoes do 

Vestibular 2021, com a finalidade de orientar os 

candidatos gue pretendem ingressar no 

Curso de Direito da Faculdade de Direito 

de Sao Bernardo do Campo 

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO (FDSBC) 
Diretor: Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa (Gestêo 2017/2020) 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Hélcio Maciel Franca Madeira 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, 

Sao Bernardo do Campol/SP - CEP: 09750-650 

Fone: (11) 3927-0222 - ramais: 214 / 215 

e-mail: secretaria@direitosbcbr ou vestibular@direitosbc.br 

www.direitosbc.br 

Projeto grafico: Comunicagao Social da FDSBC / Fotos: Acervo FDSBC 

Faculdade de Direito de Sê0 Bernardo do Campo
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CONHECENDO A DIREITO SAO BERNARDO 
  

A Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo - 

FDSBC, autarguia municipal criada em 05 de outubro 

de 1964, completou em 2014 o seu Jubileu de Ouro, 

consolidando-se como referência nacional no ensino 

juridico. 

A Direito Sao Bernardo, reconhecida por sua excelên- 

cia no ensino, pesaguisa e extensêo, oferece o curso 

de bacharelado em Direito, com duracao de cinco 

anos, ministrado por um agualificado corpo docente 

formado por professores doutores e mestres de reno- 

me na area juridica. 

A edicao 2018 do Ranking Universitêrio Folha (RUP), 

confirma a Direito Sao Bernardo como a melhor 

instituicao de ensino juridico do ABC. A publicacao, 

ague é uma das avaliacées anuais de maior referência 

para estudantes e para o mercado, também aponta a 

Faculdade como a terceira melhor publica em Direito 

no Estado. 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo  



A Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

possui todos os selos ja entregues (2001, 2003, 200T, 

2011, 2016 e 2019), alêm de ser a Unica instituigao de 

ensino classificada no Grande ABC. 

A FDSBC recebeu, em 2019, o sexto selo OAB conse- 

CUutivo. 

Com tradicao e alta gualidade, ofere- 

RANKING 
UNIVERSITARIO 

FOLHA 
2016    

  ce o curso de graduacao em Direito 

e pos-graduacao Lato Sensu, alêm 

de especializacao com as turmas de 

extensao universitaria. 

-]jMELHORES 
  

omslae 2017   
Direito - Bacharelado 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo' 

Sao Bermardo do Campo 

  

      
  

  

A anuidade - uma das menores de Sao Paulo - ga- 

rante a autonomia financeira, desta gue é uma das 

melhores e mais prestigiadas instituicées de ensino 

Superior do Brasil e nao possui fins lucrativos. A 

condicao de unico curso favorece o estabelecimento 

de lacos estreitos entre todos os membros da Co- 

munidade Acadéêmica, empenhados em aperfeicoar o 

ensino do Direito. 

Ge DEDI DE DIREITO 
DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

TR ID TT IT 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

 



  

Anfiteatro com capacidade para 270 pessoas 

O campus estêa estruturado com salas de aula infor- 

matizadas; laboratério de informatica com mais de 70 

computadores; Wi-Fi. biblioteca informatizada e acer- 

vo atualizado; lanchonete; anfiteatro com capacidade 

para 270 pessoas; 2 auditérios com capacidade para 

120 pessoas cada; sala de estudos e o Forinho, sala 

especialmente montada para a simulacao de juri. 

Alêm de toda infraestrutura necessêria, a Direito Sao 

Bernardo busca desenvolver o aluno, disponibilizando 

Cursos extracurriculares nas férias, laboratérios juri- 

dicos, aulas de pratica juridica e ética profissional. O 

aluno pode participar de grupos de Iniciacao Cientifi- 

ca, com a possiblidade de publicacao de artigos em 

revistas acadêmicas. 

  Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

ES. 
Laborat6rio de informatica 

A FDSBC possui dupla missao institucional: a presta- 

cao de servicos a popula€ao carente do municipio de 

Sao Bernardo do Campo e o ensino 

juridico de aualidade. Com essa finalidade, a Fa- 

culdade ja beneficiou milhares de cidadaos com a 

assisténcia juridica gratuita e formou mais de 14 mil 

bacharéis em Direito, muitos dos guais atuam nas 

mais altas Cortes do pais. 

Fstê localizada numa regiao gue ja foi o coracao in- 

dustrial do pais, principalmente no setor automotivo. 

A regiëo também foi palco de muitos acontecimentos 

politicos gue marcaram a Histéria do pais, cComo o 

surgimento do movimento sindical combativo nos 

anos 80, de partidos politicos de oposicao ao regime 

militar e do movimento pelas eleicoes diretas para 

Presidente da Republica. Este contexto resultou na 

formacao de uma populacao mais politizada e reivin- 

dicativa em comparacao com outras regi6es do Brasil.



1. CALENDARIO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

DATA ATIVIDADE 

18/03 a 04/04/2021 Perlodo de inscricoes no site www. nucvestcom.br 

05 a 07/04/2021 Periodo para testes e simulados na plataforma 

08/04/2021 Prova online (14h) 

09/04/2021 Periodo de recursos guanto & aplicacao da prova 

09/04/2021 Divulgacêo do Gabarito 

09 e 10/04/2021 Periodo de Recursos guanto & divulgac3o do gabarito da prova objetiva 

1$/04/2021 Divulgacao dos resultados e classificacao geral - divulgac&o da 18 chamada 

13 e 14/04/2021 Periodo de Recursos guanto ê divulgac3o da Classificacao Geral 

14 a 16/04/2021 Periodo de matricula da 18 chamada - lista de convocados e matricula via internet 

Preenchimento presencial da autodeclaracao para cotistas raciais convocados na 

16/04/2021   18 chamada 
  

ATENCAO: em agualguer chamada, a Autodeclaracêo para os cotistas raciais (preto/pardol 

indigena) sera redigida PRESENCIALMENTE. Sendo assim, nas chamadas em ague a matri 

cula se der via internet candidato devera seguir os procedimentos de matricula pelo 

site e comparecer a FDSBC, na data indicada, para redigir e entregar a Autodeclaracao 

A FDSBC 

la de 

para 

se reserva o direito de efetuar novas convocacoes para matricu 
acordo com o surgimento de vagas. Todas a hamadas ou convocacêes 

matricula serëo divulgadas nos sites: www.direitosbcbr e wwwnucvestcom.br 

  
Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

 



2. VAGAS E SISTEMA DE COTAS 
  

Vagas oferecidas Vagas (excluidas as cotas) 
Vagas disponibilizadas 

pelo sistema de cotas 

  

O sistema de cotas instituido pela FDSBC visa asse- 

gurar SOMENTE O INGRESSO ao ensino superior de 

candidatos considerados: 

a) negros (pretos e pardos) e indigenas (conforme 

classificacao oficial do IBGE) ou, 

b) alunos egressos da rede publica gue tenham cur- 

sado do 69 ao 99 ano do Ensino Fundamental (ou 

eguivalente). além de todas as séries do Fnsino Médio 
( , ) , ar ; 

ED Med 

Para concorrer as vagas destinadas as cotas raciais 

(item a - candidatos PPI - pretos, pardos e indigenas), o 

candidato preto ou pardo deverêa comparecer no dia de- 

finido em calendario para preencher de proprio punho e 

assinar a autodeclaracêo (conforme modelo na pag. 37), 

bem como enviar, juntamente com a documentacao, 

uma foto 3x4 colorida e atual. A ausência do candidato 

no dia estabelecido para o preenchimento e entrega 

da autodeclaracêo levara a nao confirmacao de sua 

matricula, bem como a perda da vaga. 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

ATENCAO: 
-O candidato menor de 18 anos deverê comparecer 

a FDSBC acompanhado do responsavel legal ou pai/ 

mae, para preenchimento da autodeclaracao, deven- 

do o documento ter a assinatura de ambos. 

-O candidato aue nao puder comparecer no dia 

indicado para o preenchimento da autodeclaracao 

devera deixar o documento devidamente redigido 

de préprio punho (modelo a pag. 36 - Anexo 1), 

assinado e com a sua firma reconhecida, para gue 

terceiros facam a entrega na data indicada no calen- 

daêrio (ver pag. 7). 

A autodeclaracao devera ser baseada no fen6tipo 

preto ou pardo, ou seja, no conjunto de cCaracte- 

risticas/tracos observêveis da etnia advindos do 

genotipo. 

Na condicao de cotista racial indigena, o candidato 

deverê comprovar sua condicao, por meio de uma 

declaracao emitida pela FUNAI, gue informe deta-



Ihes de sua comunidade e etnia, ou por meio de 

declaracao da prépria comunidade, assinada por 

sual(s) liderancals), a gual ateste a condicao étnica 

do candidato. A declaracao devera ser juntada aos 

documentos para matricula. 

Para os candidatos gue concorrerao as vagas des- 

tinadas as cotas sociais (item b), a comprovacao 

da escolaridade se dara no ato da matricula, com 

a entrega das cépias dos histéricos escolares do 

ensino fundamental e médio, comprovando o cur- 

So em escola da rede publica em todas as sêries 

especificadas no item b (ver pag. 9). A ausência de 

um destes documentos ensejarê na perda da vaga. 

Entende-se por rede publica de ensino as institui- 

cOes educacionais criadas ou incorporadas, manti- 

das e administradas pelo Poder Publico, nos termos 

do inciso |, do artigo 19, da Lei Federal n9 9394, 

de 20 de dezembro de 1996. Excluem-se deste 

rol as escolas do sistema S - SENAI, SESI, SENAC, 

SESC - Fundac6es ou Cooperativas ague, apesar de 

serem gratuitas, sao mantidas pelo sistema privado, 

bem como as escolas particulares de ensino ague 

oferecem bolsas de estudo. 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

Todos os candidatos concorrerao em igualdade 

de condicoes, no aue diz respeito ao conteudo e 

avaliacao de provas. 

Para fins de classificacao no processo seletivo 

poderao ser divulgadas três listas: uma lista geral, 

outra de cotas raciais, com os candidatos ague se 

autodeclararam pretos, pardos ou indigenas e, por 

fim, uma terceira lista com os candidatos egressos 

da rede publica de ensino a partir do 69 ano do 

ensino fundamental ou eguivalente. 

A convocacao se dara conforme o numero de vagas 

ea pontuacao do candidato. Desta forma, se a pon- 

tuacao do candidato for suficiente para aprovagao 

na lista geral, este sera remanejado da lista de cotas 

para a lista geral, o gue promoverê a abertura de 

vaga para os préximos candidatos inscritos como 

cCotistas. 

As vagas reservadas para cotistas nao preenchidas 

Serao disponibilizadas nas préximas chamadas do 

vestibular para candidatos das mesmas listas gue 

deram origem as referidas vagas.



3. INSCRICOES 
  

As inscric6es para o Vestibular 2021 estarao abertas 

a partir dodia18demarco de 2021 , Com encer- 

ramento &s 23h59 do dia 04de abril de 2021 e 

deverao ser efetuadas, exclusivamente, pela internet 

no site: www.nucvestcom.br 

A taxa de inscricao para participacao no processo se- 

letivo é de R$75,00 (setenta e cinco reais). 

31 VAGAS 

Sao disponibilizadas 82 vagas: 37 (diurno), sendo 08 
vagas para a lista geral, 14 vagas para as cotas raciais 

e 15 vagas para cotas sociais e 45 (noturno), sendo18 

vagas para a lista geral, 15 vagas para cotas raciais e 

T1 vagas para cotas sociais. As turmas sao compostas 

por 60 alunos. 

32 A OUEM SE DESTINA 

O processo seletivo se destina ao estudante portador 

de certificado de conclusao do ensino médio, porta- 

dor de diploma de curso superior e a guem pretende 

participar como treineiro, sem direito a vaga. 

3.3 PREENCIMENTO DA FICHA DE INSCRICAO 

O preenchimento da ficha, no Portal de Inscric6es, ê 

de responsabilidade exclusiva do candidato. Para ter 

acesso ao Portal, é necessario o cadastro prévio do 

candidato. Caso seja o primeiro acesso, siga as ins- 

truc6es do item 3.31. Com a finalizacao do cadastro e 

para agueles candidatos gue ja o possuem, seguir as 

instruc6es do item 3.3.2.     
TREINEIRO 

Treineiro e aauele candidato aue 

nesta modalidade ape 

conhecimentos e des penno, sem p 

de convocacao para matricula. Portanto 

gue se inscrever como treineiro nao tera direito 

a vaga, gualguer gue seja a pontuac 

classificacao obtida no vestibular FDSB 

Tambem nao podera optar pela lista de cc 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

3.31 PRIMEIRO ACESSO - PORTAL DE INSCRICAO 

Acessar o site www.nucvestcom.br, 

M Clicar no banner do “Vestibular da Faculdade de 

Direito de Sao Bernardo do Campo 2021 

m Clicar em 'Inscreva-se'; 

No Portal de Inscricêes, preencher as primeiras in- 

formac6es: Nome Completo (Digitar o nome comple- 

to do candidato, sem abreviac6es. Esse campo exige 

atencao, caso esteja sendo preenchido por terceiros, 

cComo pai e mae). 

Selecionar o tipo de documento: CPF, Passaporte 

ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE); 

Abaixo, inserir o numero do documento; 

Preencher o campo “Area Ofertada - 18 Opgao de 

Curso”. Essa opgao determina o turno de escolha do 

candidato: 

Vestibular FDSBC 2021 | Graduacëao em Direito | 

Matutino 

Vestibular FDSBC 2021 | Graduagao em Direito | 

Noturno 

Clicar em “Continuar”; 

Na nova tela, prosseguir com o preenchimento das 

informacoes: 

N 
M
E
 
E
E
E
E
E
E
Y
 

E
V
 

a
a
Y
 

Dados Basicos 

Conferir se o Nome estê correto; 

Preencher a Data de Nascimento; 

Selecionar o Pais natal; 

Selecionar o Estado natal; 

Selecionar a Naturalidade; 

Selecionar a Nacionalidade; 

Preencher o e-mail; 

Selecionar o Sexo; 

Selecionar se vocé é canhoto. 

Documentos 

Preencher o numero do CPF; 

Preencher o numero da Carteira de Identidade (RG); 

Informac6es de Moradia e Contato 

Preencher o numero do CEP; 

Preencher o Endereco; 

Preencher o Numero;



M Preencher o Complemento, se houver; 

M Preencher o Bairro; 

M Selecionar o Pais: 

M Selecionar o Estado; 

M Selecionar a Cidade; 

M Preencher o Telefone Residencial, com DDD; 

Preencher o Telefone Celular, com DDD. 

p Informacoes Adicionais 

M Selecionar a Cor/Raca; 

M Responder: Utilizarêa Cota Racial (PPI) - Para mais 

detalhes, verificar pag. 9. item a, deste Manual; 

M Responder: Utilizara Cota Social (Escola Publica) 

- Para mais detalhes, verificar pag. 9, item b, deste 

Manual; 

M Responder: Utilizara a nota do ENEM 2019 - Para 

mais detalhes, verificar pag. 22, item 5.6, deste 

Manual; 

M Responder as perguntas do Ouestionario 

SocioecondmMIco. 

M Cligue em “Pr6ximo'. 

M Na proxima tela, acesse “Opcao de Interesse'. 

Acesso a faculdade 

  
Acesso as salas de aula 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

P Processo Seletivo e Area Ofertada 

Confirmar a informacao preenchida no campo 

“Area Ofertada - 18 Opgao de Curso'. Essa opca0 

determina o turno de escolha do candidato: 

M Vestibular FDSBC 2021 | Graduacao em Direito | 

Matutino 

Mm Vestibular FDSBC 2021 | Graduacao em Direito | 

Noturno 

p Informac6es Adicionais 

M Responder se é candidato Treineiro - Se SIM, mar- 

car o campo. 

Para maiores informacoes sobre a condicao de 

Treineiro, verifigue a pag. 11, deste Manual. 

p Deficiëncias 

m Informar se possui alguma deficiëncia; 

P Senha 

m Definir a senha para acesso & Central do Candida- 

to (guarde-a bem, pois serê necessaria para realizar 

consultas do processo seletivo); 

M Clicar em `Finalizar' a inscricao. 

Mm Confirmar os Dados da Inscrigao e o Termo de 

Aceite; 

M Se estiver tudo correto, clicar em “Li e aceito os 

termos e condicoes” 

Mm Escolher a forma de pagamento: boleto bancario 

ou cartao de crédito: 

M Boleto Bancario: salvar o arguivo gerado pelo sis- 

tema; 

M Cartao de Crédito: seguir as instrucêes da janela 

ague abrir, 

3.3.2 REALIZAR LOGIN E INSCRICAO NO PROCESSO 

M Acessar o site www.nucvestcom.br; 

M Clicar no banner do “Vestibular da Faculdade 

de Direito de Sao Bernardo do Campo 2021”; 

M Clicar em 'Inscreva-se”, 

M Clicar em “Central do Candidato” no canto 

Superior direito; 

M Selecionar o Tipo de ldentificacao do cadastro; 

M Preencher a identificacao do login; 

M Preencher a senha; 

M Clicar em "Entrar”. 

M Na nova tela, prossiga com a verificagao e preen- 

Chimento das informac6es:



  

p Dados do Candidato 

M Confirmar todos os dados preenchidos anteriormente; 

m Confirme se vocé é ou nao canhoto; 

p Informacoes Adicionais 

M Selecionar a Cor/Raca; 

N Responder: Utilizara Cota Racial (PPI) - Para mais 

detalhes, verificar pag. 9, item a, deste Manual, 

M Responder: Utilizara Cota Social (Escola Publica) 

MPara mais detalhes, verificar pag. 9, item b, deste 

Manual; 

Mm Responder: Utilizara a nota do ENEM 2019 - Para 

mais detalhes, verificar pag. 22 item 5.6, deste 

Manual; 

M Responder as perguntas do Ouestionario Socioe- 

CONOMICO. 

M Cligue em “Proximo.. 

M Na proxima tela, cligue em “Opcao de Interesse'. 

P Processo Seletivo e Area Ofertada 

M Preencher o campo “Area Ofertada - 1a Opcao de 

Curso'". Essa opcao determina o turno de escolha do 

candidato: 

M Vestibular FDSBC 2021 | Graduagao em Direito | 

Matutino 

M Vestibular FDSBC 2021 | Graduacao em Direito | 

Noturno 

p Informac6es Adicionais 

M Responder se é candidato Treineiro - Se SIM, 

marcar o campo. 

M Para maiores informac6es sobre a condicao de 

Treineiro, verifigue a pag. 11, deste Manual. 

P Deficiëncias 

Informar se possui alguma deficiëncia; 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

Biblioteca atualizada com consulta online ao acervo. 

p Senha 

M Definir a senha para acesso & Central do Candida- 

to (guarde-a bem, pois sera necessaria para realizar 

consultas do processo seletivo); 

M Clicar em `Finalizar' a inscricao. 

M Confirmar os Dados da Inscricao e o Termo de 

Aceite; 

m Se estiver tudo correto, clicar em "Li e aceito os 

termos e condicoes” 

m Escolher a forma de pagamento: boleto bancario 

ou cartao de crédito: 

M Boleto Bancaêrio: salvar o arguivo gerado pelo 

sistema; 

M Cartao de Crédito: seguir as instrucëes da janela 

ague abrir; 

34 PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO 

O candidato podera realizar o pagamento da 

taxa de inscricao por uma das seguintes formas: 

Cartao de crédito ou débito, nas bandeiras Visa 

ou Mastercard; ou, Boleto bancario, emitido no ato 

da inscricao. O pagamento devera ser realizado, im- 

preterivelmente, até a data de vencimento impressa 

no boleto, em gualguer agéëncia bancaria, ou ainda 

por meio eletrénico (bankline). Nao serao conce- 

didas dilac6oes do prazo de vencimento do boleto 

bancario. 

a) O pagamento efetuado fora do prazo definido por 

este instrumento nao tera validade e o candidato 

nao serê considerando efetivamente inscrito. 

b) O pagamento da taxa de inscricao devera ser 

efetuado se, efetivamente, o candidato desejar par- 

ticipar no processo seletivo. 

c) Na hipêtese da desistência da participacao do 

candidato na prova, nao havera devolucao do paga- 

mento.



3.5 - INSCRICAO EFETIVADA 
A inscrigao para o processo seletivo somente sera 

efetivada apos: 

a) O preenchimento e envio da ficha de inscricao 

pela internet; 

b) A efetivacao do pagamento da taxa de inscricao, 

conforme item 3.4. A confirmatao do pagamento 

podera ser realizada mediante o acesso a Central 

do Candidato no Portal de Inscricées, ap6s 2 (dois) 

dias uteis do pagamento. Caso ocorra algum pro- 

blema, o candidato devera entrar em contato com 

o Nucvest, Nucleo de Vestibulares e Concursos, de 

2a a 6a feira, das O9hOO as 18h00, pelo telefone (11) 

S124-579T, 

c) O Nucvest podera entrar em contato com o can- 

didato gue enviou a ficha de inscric&o com irregula- 

ridade ou apresentar inconsistência no pagamento 

da taxa de inscricao, a fim de efetuar os acertos no 

periodo de inscricao; 

d) A efetivagao da inscricao significa gue o candi- 

dato aceita, de forma irrestrita, as normas previstas 

para este Vestibular; 

e) O comprovante de inscricao estara disponivel no 

portal de inscricoes, apos a sua efetivacao em 

www.nucvestcom.br. 

f) Para a efetivagao da inscricêo, o pagamento deve- 

ra ser realizado até a data de vencimento impressa 

no boleto, gue tera como data limite o dia 04de 

abril de 2021. Os candidatos gue nao efetuarem 

Oo pagamento até esta data, nao serao considera- 

dos efetivamente inscritos, conforme o item 3.4 do 

Manual do Candidato 2021 e serao eliminados do 

presente processo seletivo. 

3.6 - ALTERACOES NA INSCRICAO 
Havendo necessidade de alteracao de dados da ins- 

cri€ao, o candidato devera enviar e-mail para 

vestibular@fundasp.org br com seu nome completo, 

CPF, data de nascimento, cidade e estado de nas- 

cimento e a especificacao dos dados aue precisa 

alterar. 

O prazo limite para solicitacao de alteracées na ins- 

cricao é de 04 de abril , as 23h59min, 

ou seja, o ultimo dia das inscricoes. Solicitacoes 

recebidas apos esta data ser&o desconsideradas. 

A resposta para a solicitacao serê dada pelo 

NUCVEST em até 72 (setenta e duas) horas ap6s o 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

recebimento do pedido. 

3.7 - DADOS DOS CANDIDATOS 

O(a) candidatola) inscritola) no processo seleti- 

vo autoriza a divulgacao de seu nome, numero de 

inscrigao e ordem de classificacao no site da Ins- 

tituicao - Nucvest e Faculdade de Direito de Sao 

Bernardo do Campo - até a finalizacao de todos 

procedimentos do certame. 

38 CASOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

O NUCVEST irê assegurar gue, dentro do prazo de 

inscricao, os candidatos do processo seletivo ague 

necessitem de atendimento personalizado (facam 

a solicitacao e assim, a depender da necessidade 

de atendimento, o Nucvest podera indicar um local 

para realizacao da prova por meio presencial, 

se for esse também o interesse e necessidade do 

candidato. 

O candidato devera realizar a solicitacao de atendi- 

mento personalizado via reguerimento de inscricao 

até o dia OA/04/2021 e encaminhar para o 

NUCVEST - Nucleo de Vestibulares e Concursos pelo 

e-mail: atendimentoespecial@fundasp.org.br, com 

0 N9 de inscrigao no Processo Seletivo, os ar- aui- 

vos digitalizados dos laudos meédicos, contendo 

as informacoes exatas e fidedignas gue atestem a 

espêcie e o grau de deficiëncia, com eXpressa re- 

ferência ao cédigo correspondente da Classificacao 

Internacional de Doencas-CID. A data do laudo nao 

deve ser superior a um ano, a contar da data de sua 

emissao até a uitima etapa a ser realizada no pro- 

cesso seletivo e deve conter a assinatura do médico 

responsavel pelo laudo, assim como o numero do 

CRM. Ap6s o envio, deve-se aguardar o contato do 

agente do NUCVEST responsavel pelo atendimento 

personalizado com a confirmacao de recebimento e 

esclarecimento de possiveis guestionamentos. Cabe 

ao candidato prestar todas as informac6es neces- 

sarias a seu atendimento. A ausência da documen- 

tacao solicitada neste Manual do Candidato implica 

a realizacao das provas nas mesmas condicées dos 

demais candidatos. O candidato com solicitacao de 

atendimento especial deveraê realizar as provas em 

local indicado pelo NUCVEST. No local da prova to- 

das as recomendac6es dos 6rgaos de saude guanto 

a prevencao do COVID-19 serao seguidas como, por 

exemplo, o distanciamento entre candidatos e uso 

de mascaras.
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4. PROVA 
  

4.1 OBJETIVO 

O objetivo da prova é avaliar a formacao geral do 

candidato, construida ao longo do ensino funda- 

mental e médio. Isto significa dizer gue indepen- 

dentemente do turno, todos os candidatos serao 

submetidos as mesmas provas, sem exigéncias di- 

versificadoras. 

Na prova serao avaliadas as capacidades de inter- 

pretar e organizar ideias, estabelecer relac6es, in- 

terpretar dados e fatos e problematizar, com base 

em um conjunto de dados relativos a guaisguer das 

areas de conhecimento. 

4.2 COMPOSICAO DA PROVA 
O processo seletivo serê cComposto por: Prova 

Objetiva com 30 (trinta) guestêes noformato multi- 

pla escolha, com 4 alternativas, sendo apenas uma 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

correta 

Caracteristicas Disciplina Otde. 
Ouestêes 

Matematica 3 

Prova Objetiva Fisica 3 

Ouimica 3 

Multipla Escolha Biologia 3 

Histéria 3 

30 guestêes Geografia 3 

Atualidades 3 
4 alternativas por Lingua Inglesa 3 

guestéo Literatura 3 

Lingua Portuguesa 2           

M Redacao, escrita em Lingua Portuguesa, a partir 

de uma Unica proposta. 

4.3 CONTEUDO DA PROVA 

Os programas das disciplinas elencadas acima 

encontram-se a partir da pagina 27 desse manual. 

44. APLICACAO DA PROVA 

441 Data e Local 

A aplicacao da prova do Vestibular 2021 da Faculda- 

de de Direito de Sao Bernardo do Campo ocorrera 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

no dia 08 de abril de 2021, auinta-feira. 

O processo ocorrera no formato online. A forma de 

acesso a plataforma sera informada posteriormente 

por e-mail e disponibilizada na pagina do processo, 

no site do NUCVEST - www.nucvest.com.br, a partir 

de 05/04/2021. 

É obrigatério o acesso & plataforma na data e ho- 

rêrio da prova, de acordo com as normas definidas 

por este Edital e das instruc6es adicionais a serem 

disponibilizadas na pagina do processo. 

Atencao: Nao haverê segunda chamada ou repe- 

ticao de provas. 

442 Horaêrio 

Devido ao periodo de excepcionalidade provocado 

pela pandemia de COVID-19, as provas serêao reali- 

Zadas online,no dia 08 de abril de 2021, com duracao 

total de 2h30 (duas horas e trinta minutos), sem 

intervalo. O inicio da prova sera as 14h. 

Para a realizacao da prova online, o candidato deve 

acessar a plataforma as 13h55. 

Aos horarios determinados neste Fdital se aplica a 

hora oficial de Brasilia. 

AAS Reguisitos Têcnicos para a Realizagao da 

Prova Online 

E de exclusiva responsabilidade do candidato dis- 

por de local adeaguado e dispositivo eletrénico de- 

vidamente configurado para acesso a internet e ao 

ambiente da plataforma onde ocorrerê a prova. O 

candidato devera certificar-se guanto as especifica- 

cées de hardware, software e edguipamentos e reali- 

Zar os testes de compatibilidade com a plataforma 

de forma antecipada. 

As condicêes minimas necessaêrias para acesso a 

plataforma digital de realizacao da prova online sêo: 

A) Tipo de maauina: Desktop ou laptop/notebook; 

B) Sistema operacional: Windows 7, 8, 81 e 10: 

C) Browser homologado: Google Chrome ou Mozilla



Firefox; 

D) Memoria RAM livre, minimo SOOMb; 

E) Internet, minimo 10 MB de conexao, preferencial- 

mente via cabo; 

F) Teclado Portuguës (Brasil ABNT ou ABNT 2); 

G) Webcam devidamente ativada no computador e 

com a imagem livre de obstaculos, para captura das 

imagens do candidato; 

H) Microfone. 

  

  

  

OBSERVACAO: Eaguipamentos Apple (MacOs), bem 

COmMOo outros gue utilizem o sistema operacional 

Linux nao serao permitidos por incompatibilidade 

téêcnica com o sistema utilizado. Nao sera permiti- 

da a realizacao da prova por eguipamentos moveis 

de gualguer tipo (celulares, smartfones, tablets, ou 

gualguer outro). Softwares como antivirus e firewall, 

gue impecam o acesso exclusivo do navegador se- 

guro ao computador deverao ser desativados no pe- 

riodo de realizacao da prova, a fim de evitar proble- 

mas de compatibilidade entre o navegador seguro e 

o software do eguipamento do candidato. 

IMPORTANTE: Recomendamos fortemente gue os 

candidatos realiZem pré-teste para validacao dos 

dados de acesso a plataforma gue sera realizada a 

prova online, para verificar a compatibilidade com 

0 sistema e o correto funcionamento da cameral 

webcam e microfone. Este pré-teste visa identificar 

possiveis problemas (blogueio de download pelo 

  

antivirus, etc) no funcionamento de algum dos 

eguipamentos dos candidatos e promover a solu- 

cao ao problema antecipadamente, para o perfeito 

funcionamento no dia da prova. 

SUGESTAO: O candidato poderê tomar alguns cui- 

dados como utilizar um notebook completamente 

carregado e possuir uma bateria extra para o caso 

de gueda de energia; conseguir um computador ex- 

tra, para o caso de falha no computador principal; 

verificar a estabilidade/gualidade de sua operadora 

de Internet; conferir a suficiëncia de seu plano de 

dados para os dias das provas; ter disponivel algum 

aparelho movel (4G) para rotear a Internet caso haja 

algum problema com o provedor de Internet ague 

estiver utilizando. 
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A inscricao do candidato neste processo seletivo 

pressupêe sua aceitagao em relacao as condicêes 

técnicas para realizacao das provas online, bem 

como das normas especificadas deste Manual do 

Candidato. 

4.A4 Fiscalizacêo Durante a Prova 

A prova online ocorrerê com monitoramento remo- 

to. As imagens poderao ser consultadas, para deci- 

dir sobre uma possivel desclassificacao. 

Ao ingressar na plataforma para realizar a prova, o 

candidato devera autorizar a captura de suas ima- 

gens e posterior uso delas pelo NUCVEST e Faculda- 

de de Direito de Sao Bernardo do Campo. 

O candidato autoriza o tratamento de seus dados 

pessoais pela Fundacao Sao Paulo e pela Faculdade 

de Direito de Sao Bernardo do Campo, para fins da 

realizacao do VESTIBULAR FDSBC 2021, em confor- 

midade com a LGPD (Lei no 13.709, de 14 de agosto 

de 2018). 

Nao é permitido o uso de eletrénicos, como apare- 

Inos celulares, tablets, pagers ou similares. O uso 

de gualguer eguipamento eletrénico poderê causar 

a desclassificacao do candidato. 

4.4.5 ldentificagao para Realizacao da Prova 

O candidato tera gue incluir dados pessoais ao in- 

gressar na plataforma da prova e fara uma identifi 

cacao facial. 

Fsta identificacao facial sera validada durante toda 

a realizacao da prova, por Inteligéncia Artificial, bem 

 



cComo, sera utilizada no momento da matricula, onde 

nova conferência sera realizada. 

446 Ogueé Permitido Durante a Prova 

a) Caneta esferografica de tinta preta ou azul, fabrica- 

da em material transparente; 

b) Lapis no 2, sem impressêes graficas (tabuadas, 

etc); 

c) Borracha: 

d) Folha de rascunho, sendo uma para cada bloco de 

prova; 

e) Garrafas de agua, refrigerante ou suco, desde gue 

o material seja transparente e sem rotulo. 

f) Chocolates e outros alimentos desde ague acondi- 

cionados em embalagens/recipientes transparentes, 

gue permitam sua identificacao e gue estejam préxi- 

mos ao candidato a fim de evitar deslocamentos. 

441 Restricées para a Realizacao da Prova 

Para a realizacao da prova, o candidato NAO podera 

portar, obrigatoriamente: 

a) Caneta de material nao transparente; 

b) Livros, apostilas, pastas, anotacêes, manuais ou 

similares; 

c) Rêguas de calculo; 

d) Calculadoras, agendas, eletrénicas; 

e) Relêgios digitais ou anal6gicos; 

f) Telefone celular, tablet, radio, iPod, pendrive, gra- 

vador ou eguipamento semelhante; 

g) Fauipamentos eletrênicos do tipo vestivel (como 

smartwatch, 6culos eletrênicos, ponto eletrênico); 

h) Protetor auricular, fones de ouvido ou similares; 
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i) Chapéus, gorros, bonés ou similares; 

j) Oculos de sol; 
k) Outros materiais estranhos a prova. 

|) Restricao, guanto a ida ao banheiro. 

448 Normas de Conduta Durante a Realizagêo 

da Prova 

O candidato devera manter seu rosto bem visivel pela 

Webcam de seu computador ao longo de todo o tem- 

po das provas. A falta de visualizacao do rosto do 

candidato em gualguer momento das provas podera 

desclassificêa-lo deste processo seletivo Vestibular. 

Ao acessar a plataforma online, o candidato nao pode- 

ra utilizar telefone celular, eguipamentos eletrénicos, 

livros, apostilas e anotac6es de agualguer natureza, 

devendo tais eguipamentos e objetos permanecerem 

longe do acesso ou fechados, conforme o caso, bem 

como guardados em local inacessivel ao candidato, 

no periodo em ague estiver realizando a prova, sob 

pena de ser eliminado do Processo Seletivo. 

O candidato devera permanecer com sua Webcam 

e microfone ligados durante todas as provas. Esses 

edguipamentos poderao estar integrados ao computa- 

dor ou acoplados. 

O candidato devera escolher um ambiente com boa 

iluminacao e impedir o acesso de outras pessoas ao 

local escolhido para a realizacêo da prova. 

A comprovacêao de outras pessoas presentes no mes- 

mo ambiente em aue o candidato fara a prova pode- 

ra causar a eliminacao do candidato neste Processo 

Seletivo. 

Indicamos a utilizacao de banheiro antes da prova ou 

no intervalo entre os dois blocos de provas. 

4.4.9 Desclassificacao 

O candidato podera ser desclassificado do proces- 

So seletivo, se: 

a) Nao atender o disposto no item 4 deste Manual; 

b) Usar de meio fraudulento, ou meio ilicito de au- 

xilio, ou acesso as guestêes e ao gabarito, os auais 

poderao ser constatados antes, durante, ou apos a 

realizacao das provas; 

c) Nao acessar a& plataforma da prova, gualguer gue 

seja o motivo, caracterizarê desistência do candida- 

to e resultara em sua eliminacao; 

d) A identificacao do candidato seja duvidosa, du- 

rante a realizacêo da prova e no momento de ma- 

tricula; 

e)For detectado, telefones celulares, similares, ou



gualguer tipo de eletrênico durante a realizagao da 

prova; 

f) ldentificar pessoas no ambiente em gue o candi- 

dato estiver realizando a prova; 

g) Nao aceitar as regras dispostas nesse Manual. 

45 Arauivo de Documentos 

Os documentos relativos ao Vestibular serao argui- 

vados por 01 (um) ano apés a classificacao geral e 

a divulgacao dos resultados. 

46 Procedimentos P6s-Processo Seletivo 

4.6.1 Boletim de Desempenho e Documentos 

O candidato poderê acessar o Boletim de Desempe- 

nho em www.nucvest.com.br. 

O candidato desclassificado nao tera acesso ao Bo- 

letim de Desempenho. 

Em hipotese alguma serao fornecidas informac6es 

sobre resultado por telefone ou WhatsApp. 

Nao serêo fornecidos atestados, declarac6es, certifi- 

cados ou certidêes relativas a classificagao ou nota 

de candidatos. 

4.6.2 Revisao 

Em nenhuma hipotese, sao permitidas as solicita- 

coes de: 

a)Revisao da prova; 

CJRecontagem de desempenho. 

4.6.3 Recursos 

Sera admitido recurso guanto: 

a)ao conteudo e divulgacao de editais ou avisos 

pertinentes; 

b)ê aplicacao da prova; 

Ca divulgacao do gabarito das guestêes objetivas; 

d)a divulgacao do resultado da prova; e, 

@)a divulgacao do resultado final. 

Os recursos deverao ser encaminhados para o e- 

-mail vestibular@fundasp.org.br, contendo: 

Nome completo do candidato; 

Numero do CPF; 

ldentificacgao do Processo Seletivo; 

Ouestionamento do Recurso; 

Assinatura e Data. 

4.6.3.1 O prazo para interposicao de recursos sera 

de 2 (dois) dias uteis a concretizacao do evento 

gue Ihes disser respeito, conforme eventos previs- 

tos acima, tendo como termo inicial o 19 dia util 
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subseguente a data do evento. 

4.6.3.2 OS recursos serao respondidos por meio 

do e-mail recebido. 

4.6.3.3 A Comissao Organizadora do Vestibular nao 

se responsabiliza por recursos nao recebidos por 

motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicacao, congestionamento das linhas de 

comunicacao, falta de energia elêtrica, bem como 

outros fatores de ordem têcnica gue impossibilitem 

a transferência de dados. 

4.6.3.4 O recurso interposto fora do respectivo pra- 

ZO nao sera aceito. 

4.6.3.5 Admitir-se-a um Unico recurso por candida- 

to, para cada evento referido, devidamente funda- 

mentado, sendo desconsiderado recurso de igual 

teor. 

4.6.3.6 Apo6s o envio do recurso, este nao podera 

ser alterado, nem poderao ser impetrados recursos 

adicionais sobre o mesmo evento. 

4.6.3.7 Nao serao aceitos recursos interpostos por 

correio, telegrama ou outro meio gue nao os espe- 

cificados neste instrumento. 

4.6.3.8 A Banca Examinadora constitui uitima instan- 

cia para recurso, sendo soberana em suas decisêes, 

razao pela agual nêo caberao recursos adicionais. Se- 

r&ao preliminarmente indeferidos os recursos gue: 

a) desrespeitem a Banca Examinadora; 

b) estejam em desacordo com as especificacêes 

aagui contidas; 

Cc) nao correspondam & guestêo recursada; 

d) estejam sem fundamentacêo e/ou sejam incon- 

sistentes, incoerentes ou intempestivos; 

e) sejam encaminhados por meio da imprensa e/ ou 

de redes sociais online. 

4.6.3.9 Ol(s) pontols) relativols) als) auestaol6es) 

objetiva(s) eventualmente anulada(s) sera(ao) 

atribuidol(s) a todos os candidatos presentes & pro- 

va, independentemente de formulacao de recurso. 

4.6.310 O gabarito divulgado podera ser alterado 

em fun€ao dos recursos impetrados e as provas 

serao corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo. 

4.6.3.11 No caso de provimento dos recursos, pode- 

rê haver, eventualmente, alteragao da classificacao 

inicial obtida para uma classificagao superior ou 

inferior, ou, ainda, poderê ocorrer a desclassifi- 

cacao do candidato gue nao obtiver a nota minima 

exigida para a prova.



4.6.4 Boletim de Desempenho e Documentos 

O candidato podera acessar o Boletim de Desempe- 

nho em www.nucvest.com.br. O candidato desclassi- 

ficado nao terê acesso ao Boletim de Desempenho. 

Em hipotese alguma serao fornecidas informacoes 

sobre resultado por telefone ou WhatsApp. 

Nao serao fornecidos atestados, declarac6es, certifi- 

cados ou certid6es relativas a classificacao ou nota 

de candidatos. 

4.6.5 Vistas de Prova e Revisao 

Em nenhuma hipotese, sao permitidas as solicita- 

c6es de: 

a) Vista de prova; 

b) Revisao da Prova. 

c) Recontagem de desempenho. 

4.6.6 Recursos 

Sera admitido recurso guanto: 

a) ao conteudo e divulgacao de editais ou avisos 

pertinentes; 

b) a aplicacao da prova; 

c) a divulgacao do gabarito das guestêes objetivas; 

d) a divulgacao do resultado da prova; e, 

e) a divulgacao do resultado final. 

Os recursos deverao ser encaminhados para o 

e-mail vestibular@pucsp.br, contendo: 

Nome completo do candidato; 

Numero do CPF; 

Identificacao do Processo Seletivo; 

Ouestionamento do Recurso; 

Assinatura e Data; 

4.6.6.1 prazo para a interposicao de recursos sera 

de 2 (dois) dias Uteis a concretizacao do evento 

gue Ihes disser respeito, conforme eventos previs- 

tos acima, tendo como termo inicial o 19 dia util 

subseguente a data do evento. 

4.6.6.2 Os recursos serao respondidos por meio 

do e-mail recebido. 

4.6.6.3 A Comissao Organizadora do Vestibular nao 

se responsabiliza por recursos nao recebidos por 

motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicacao, congestionamento das linhas de 

comunicacao, falta de energia elêtrica, bem como 

outros fatores de ordem técnica gue impossibili- 

tem a transferência de dados. 
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4.6.6.4 O recurso interposto fora do respectivo 

prazo nao sera aceito. 

4.6.6.5 Admitir-se-a um unico recurso por candida- 

to, para cada evento referido, devidamente funda- 

mentado, sendo desconsiderado recurso de igual 

teor. 

4.6.6.6 ApO6s o envio do recurso, este nao podera 

ser alterado, nem poderao ser impetrados recursos 

adicionais sobre o mesmo evento. 

4.6.6.7 Nao serao aceitos recursos interpostos por 

correio, telegrama ou outro meio gue nao os espe- 

cificados neste instrumento. 

4.6.6.8 A Banca Examinadora constitui uitima 

instancia para recurso, sendo soberana em suas 

decisoes, razao pela gual nao caberao recursos 

adicionais. Serao preliminarmente indeferidos os 

recursos gue: 

a) desrespeitem a Banca Examinadora; 

b) estejam em desacordo com as especificacêes 

agui contidas; 

Cc) nao correspondam a guestao recursada; 

d) estejam sem fundamentacao e/ou sejam incon- 

sistentes, incoerentes ou intempestivos; 

e) sejam encaminhados por meio da imprensa el 

ou de redes sociais online. 

4.6.6.9 Ol(s) pontols) relativols) als) guestêol6es) 

objetiva(s) eventualmente anuladals) sera(ao) 

atribuidol(s) a todos os candidatos presentes a pro- 

va, independentemente de formulacao de recurso. 

4.6.6.10 O gabarito divulgado podera ser alterado 

em funcao dos recursos impetrados e as pro 

vas serao corrigidas de acordo com o gabarito ofi- 

cial definitivo. 

4.6.6.11 No caso de provimento dos recursos po- 

dera haver, eventualmente, alteracao da classifica- 

€ao inicial obtida para uma classificacao superior 

ou inferior, ou, ainda, podera ocorrer a desclassi- 

ficacao do candidato gue nao obtiver a nota minima 

exigida para a prova. 

4.6.6.12 Os casos omissos serao resolvidos pela 

Comissao do Vestibular.



PARA O DIA DA PROVA 

1. Fata com anteced@ência o teste 
de compatibilidade do seu compu- 

tador com a plataforma gue sera 
realizada a prova 

2. Faca a o simulado para ter a ex- 
periëncia com a plataforma. 

z 

Acesso ao prédio Java 

Relacao Candidato/Vaga 
Vestibular 2020 

Direito Matutino - 2,07 

Direito Noturno - 2,01 
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5.CLASSIFICACAO 
  

5.1. CLASSIFICACAO DO CANDIDATO 

A classificacao do candidato considerarê a soma das 

notas ponderadas das disciplinas gue compêem a 

prova, gue resultara no total da nota final obtida. 

A prova é composta pela seguinte proporgao de 

pontos: 

Redacao (30%) * Ouestêes Objetivas (70%) * TOTAL 

DE PONTOS (100%) 

A tabela abaixo apresenta os pesos a serem atribu- 

idos as disciplinas gue compêem a prova: 

5.2 CALCULO 

A nota ponderada de cada disciplina, tendo por 

base os pontos brutos obtidos pelo candidato, sera 

calculada observados os pesos atribuidos a cada 

uma das disciplinas, da seguinte maneira: 

NOTA PONDERADA - PONTOS BRUTOS * PESO 

A soma das notas ponderadas formaraê o “Total de 

Pontos do Candidato'. 

5.3 CLASSIFICACAO GERAL 

A classificacao geral serê organizada de modo de- 

crescente, considerando o "Total de Pontos do Can- 

didato” e os critérios de desempate. 

Para melhor sensibilidade e para diminuir os em- 

pates dos "Totais de Pontos dos Candidatos", con- 

sidera-se gue 3 (três) algarismos decimais sao sig- 

nificativos. 

Os candidatos classificados, de acordo com as no- 

tas ponderadas e organizadas de modo decrescen- 

te, terao numero de ordem, em até trés listas, de 

acordo com o turno e a opcao para o agual estao 

concorrendo: 

- ordem geral (candidato regular); 

- cota racial; 

- cota social. 

TABELA DE PONTOS E PESOS POR DISCIPLINA 
  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
            

Ë Pontos Nota 
Disciplinas as esel Brutos da Peso Ponderada 

Disciplina por Disciplina 

Redacêo 1 6 30 180 

Lingua Portuguesa 3 3 20 60 
Literatura 3 3 20 60 
Historia 3 3 15 45 

Atualidades 3 3 15 45 
Geografia 3 3 15 45 

Lingua Inglesa 3 3 15 45 
Matematica 3 3 10 30 

Fisica 3 3 10 30 
Biologia d 3 10 30 
Ouimica 3 3 10 30 

TOTAL DE PONTOS DO CANDIDATO 600       
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5.4 EMPATE 

Em caso de empate, para efeito de classificacao fi- 

nal, prevalecerao as notas atribuidas as disciplinas 

a seguir indicadas e os demais critêrios elencados, 

respeitando a ordem abaixo: 

- Redacao 

- Lingua Portuguesa 

- Literatura 

- Histéria 

* Atualidades 

- Geografia 

- Lingua Inglesa 

- Matematica 

- Fisica 

- Biologia 

- Ouimica 

- Maior idade (dia, mês e ano de nascimento) 

- Menor numero de inscricao no processo seletivo 

5.5 DESCLASSIFICACAO 

Estarao automaticamente desclassificados os can- 

didatos gue: 

- Tiverem nota bruta igual a zero na redacao; 

- Tiverem nota bruta igual a zero nas guestêes ob- 

jetivas; 

- Estiverem ausentes na prova; 

- Deixarem de entregar os cadernos de perguntas 

e respostas; 

- Usarem de meios ilicitos durante a aplicagao da 

prova, ou praticarem atos contra as normas 

previstas; 

- Inscreverem-se como TREINEIROS; 

5.6 ENEM 

A nota obtida no ENEM realizado no ano de 2019 po- 

dera ser considerada para o calculo da classificagao 

geral do candidato de acordo com o desempenho 

obtido nas auestêes objetivas da prova. 

A incorporacao do resultado obtido pelo candida- 

to na prova objetiva do ENEM 2019 ocorrerê se o 

total de pontos obtidos nas guestêes objetivas do 

vestibular for menor gue a pontuacao resultante do 
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calculo da férmula: (Vestibular * ENEM)/2. 

A nota da prova objetiva de conhecimentos gerais 

do ENEM entra na férmula, na mesma escala das 

guestêes objetivas do VESTIBULAR. Portanto, o re- 

Sultado da formula gue contempla a prova objetiva 

do ENEM 2019, sê seraê utilizado se beneficiar o can- 

didato, caso contrario sera considerada a nota do 

VESTIBULAR. 

Nessa condicao, a diferenca 

(“VESTIBULAR*ENEM 2019)/2 - VESTIBULAR”), em ter- 

mos da porcentagem (% DIFERENCA: VESTIBULAR) 

sera incorporada, produzindo o devido acréêscimo 

em todos os pontos obtidos nas guestêes objetivas 

do vestibular acertadas pelo candidato.



6. MATRICULA 
O candidato convocado para matricula deve efetua-la 

conforme calendario da pagina 7 deste Manual. 

  

, ATENGAOI! 
M Candidatos convocados devem efetuar a matricula 

online, por meio do site www.direitosbc.br e enviar os 

documentos pelo correio ou entregar na portaria da 

Faculdade. 

Obs. Cotistas raciais deverao comparecer impreteri- 

velmente na data indicada para redigir Autodeclaracêo. 

Serao aceitas apenas 

COPIAS AUTENTICADAS DOS DOCUMENTOS. 

DECLARAGAO DE CONCLUSAO DE CURSO 
SO ORIGINAL E COM FIRMA RECONHECIDA 

DA ASSINATURA 
M Em caso de necessidade, a matricula poderê ser 

realizada presencialmente, no campus da FDSBC, situ- 

ado na Rua Java, 425 - Jardim do Mar, Sao Bernardo 

do CampoiSP. 

  

  

Chamada Local para matricula Horario de atendimento 
  

Para entrega da Autodeclaracao: 

Manha: das 9h as 1Ih; 

  

T On-line: wwwdireitosbcbr - 
Tarde: das 14h as 16h 

, ; . Manha: das 9h as 1ih; 
Em caso de matri- Campus da FDSBC: Rua Java, 425, Jardim Tarde: das 1Ah as 16h 

cula presencial do Mar, SBC/SP           

7 1 DOCUMENTOS PARA MATRICULA 

N | (uma) cépia autenticada da Certidao de Nascimento ou Casamento; 

M | (uma) cépia autenticada da Cédula de ldentidade; 

M | (uma) cépia autenticada do CPF do candidato (se o no estiver no RG, nao é necessaria a cépia do CPF); 

M | (uma) cépia autenticada do Histérico Escolar do Ensino Fundamental (SOMENTE PARA ALUNOS CONVO- 

CADOS COMO COTISTAS SOCIAIS); 

M 1 (uma) copia autenticada do Certificado de Conclusêo do Ensino Médio ou eguivalente; 

M 1 (uma) cépia autenticada do Histérico Escolar de Ensino Médio: 

Obs: Caso tenha somente a DECLARACAO DE CONCLUSAO do Ensino Médio, esta dever& conter o reco- 

nhecimento de firma de guem assinou o documento (nêo se trata de documento autenticado); 

M 1 (uma) copia simples da certidao de auitacao eleitoral disponivel em: 

http//lwww.tsejus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-guitacao-eleitoral; 

M | (uma) cépia autenticada do Certificado de Reservista ou 1 (uma) cépia simples de documento compro- 

batério gue estê em dia com as obrigacées militares; 

M 1 (uma) cépia simples do comprovante de residência (podendo ser conta de luz, conta de telefone ou 

extrato bancario contendo CEP); 

M 1 (uma) foto 3x4 recente; 

M Efetuar o pagamento da matricula e apresentar o comprovante; 

N Termo de Adesêo (documento gerado no sistema de matricula). 
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72 PROCEDIMENTOS: 

É de responsabilidade do candidato, se informar e re- 

alizar os procedimentos necessarios para a matricula 

M Candidatos convocados para matricula online (1a 

Chamada) 

- Preencher o reguerimento de matricula por meio do 

site wwwdireitosbc.br. 

- Efetuar o pagamento da matricula; 

- Enviar todos os documentos exigidos, autenticados 

em cCartorio, via correio, de acordo com o prazo delfi- 

nido para efetivacao da matricula; 

- Comparecer em data previamente determinada para 

redigir autodeclaracêao (apenas cotistas raciais - preto 

ou pardo). 

NM Candidatos convocados para matricula presencial 

(em caso de necessidade): 

- Comparecer ao campus da FDSBC no prazo estabe- 

lecido. Menores deverao comparecer acompanhados 

dos pais ou responsêveis legais. 

- Preencher o reguerimento de matricula; 

- Efetuar o pagamento da matricula; 

- Entregar todos os documentos exigidos, autentica- 

dos em Cartêrio, de acordo com o prazo definido para 

efetivacao da matricula. 

Nao sera aceita matricula condicional e nenhum re- 

guerimento de matricula serê aceito sem a documen- 

tacao exigida. 

Salas de aula preparadas 

para melhor desempenho 

dos alunos 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

Sera nula a classificacao do candidato gue nao com- 

provar, com documento valido, a escolaridade no 

ensino médio dentro do prazo de matricula previsto 

para cada chamada. 

13 CANDIDATOS MENORES DE 18 ANOS 

Pais ou representantes legais com procuragao auten- 

ticada em cartério (somente a partir da 44 chamada) 

devem comparecer no ato de matricula para assinatu- 

ra do Contrato de Prestacao de Servicos Educacionais 

e efetivacao da matricula 

74 CURSOS SUPLETIVOS 

Os candidatos provenientes de exame supletivo deve- 

rao apresentar o Certificado de Conclusao em tempo 

habil. Sem esse documento, mesmo classificado e 

convocado nao serê aceito o Reguerimento de Matri- 

cula do candidato. 

75 ESTUDOS SECUNDARIOS REALIZADOS NO 

EXTERIOR 

Os concluintes de cursos correspondentes ao ensino 

meédio no exterior necessitam revalidar seu Diploma 

ou seu Certificado de Conclusao, e deverao juntar de- 

claracao de eguivalência de seus estudos expedida 

pela Diretoria Regional de Ensino. Estes candidatos 

Nao serao aceitos para concorrer as vagas de cotista 

social. 

 



1. BOLSAS DE ESTUDO 

A Faculdade podera ofertar aos seus alunos regularmente matriculados bolsas de estudo gue variam de 

100% a 10% de desconto nas mensalidades, através de diversos programas com regras e finalidades es- 

pecificas. 

  

Ha oportunidades para o aluno gue dispêe de poucos recursos financeiros, ou gue precisa de um finan- 

ciamento préprio para viabilizar seus estudos, bem como para os gue se destacam pelo excelente desem- 

penho acadêmico ou, ainda, os gue estagiam nos postos oferecidos pela Instituicao. 

Aos alunos convocados através do sistema de cotas (social e racial) nao hê nenhuma garantia de aue 

serao alunos bolsistas. Esses alunos também deverao participar da selecao nos programas de bolsas dis- 

ponibilizados no decorrer do ano letivo e concorrerao com os demais alunos da Faculdade inscritos em 

cada processo. 

Para mais informac6es, acesso nosso site: wwwdireitosbc.br 
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8. PROGRAMA DAS PROVAS 
  

PROGRAMA DA PROVA DE BIOLOGIA 

As aguestoes de Biologia visam a detectar a capa- 

cidade do candidato de compreender e analisar os 

processos biolêgicos, bem como sua capacidade de 

inter-relacionar esses processos. Nesse sentido, os 

candidatos serao avaliados guanto: 

M ao dominio do conteudo das diversas areas da Bio- 

logia de uma maneira integral e abrangente, assim 

como das diversas relac6es entre os componentes da 

biosfera e, principalmente, da interferência do homem 

no ecossistema; 

M a capacidade de correlacionar e interpretar esses 

conteudos; 

m a capacidade de observar, organizar ideias, inter- 

pretar dados, fatos e experimentos, analisar e inter- 

pretar tabelas e graficos, problematizar, elaborar hipê- 

teses e tirar conclusêes; 

m ao conhecimento de aspectos atuais da Biologia, 

assim como dos principais problemas brasileiros e 

mundiais na area da Saude e do Meio Ambiente. 

m a capacidade de compreender as relacêes entre 

Ciëncia e Tecnologia. 

CONTEUDO: 
b BIOLOGIA CELULAR 

M Composicêo guimica da célula: 

- COMPOoStos inorganicos: agua e sais minerais; 

- COmpostos organicos: carboidratos, lipidios, protel- 

nas, vitaminas e acidos nucleicos. 

M Organizacao e funcêo dos componentes celulares: 

células procariontes e eucariontes; 

membranas e paredes celulares; 

citoplasma: propriedades e composicao; 

mitoc6ndrias; 

reticulos endoplasmaticos e ribossomos; 

sistema golgiense; 

Iisossomos e peroxissomos; 

plastos; 

vacuolos; 

Ccentriolos, cilios e flagelos; 

citoesgueleto e movimentos intracelulares; 

nucleo celular: carioteca, cariolinfa, cromatina e nu- 

cléolo. 

M Ciclo celular 

- intérfase 
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- mitose 

M Transformacêes energéticas nas células: 

- guimiossintese; 

- fotossintese, 

- respiracao; 

- fermentacao. 

PD GENÉTICA 
M Estrutura, funcionamento e manipulacêo do ma- 

terial genéêtico: 

- funcao genética de DNA e RNA; 

- c6digo genético; 

- sintese de proteinas; 

- mutacêes e agentes mutagéênicos; 

- noc6es de biotecnologia: engenharia genética, clona- 

gem e pesauisas com células-tronco. 

M Meiose e reproducao sexuada; 

- CrOMOSSOMOS e segregacao meidtica; 

- gametogéênese. 

M Mendelismo e suas extensêes: 

- leis de Mendel; 

- heredogramas, padrêées de heranca monogênica e 

probabilidades genéticas; 

- extensêes do mendelismo: codominancia, alelos 

multiplos, genes letais e as diversas formas de inte- 

racao génica. 

- ligacao genica, recombinagao e mapeamento gené- 

tico. 

M Base cromossêmica da hereditariedade: 

- genes, alelos e cromossomos: conceitos e relacoes; 

- aUtOSSOMOS e CrOMOSSOMOS SEXUaIs; 

- determinacao genética do sexo; 

- caracterizacao do cariétipo humano; 

- principais alterac6es cromossémicas numéêricas e 

estruturais. 

p DIVERSIDADE, ESTRUTURA E FUNCAO DOS SE- 

RES VIVOS 

M Caracterizagao de virus, bactérias, protistas e 

fungos: 

- aspectos gerais da estrutura biol6gica; 

- aspectos reprodutivos; 

- importência ecolêgica, econêmica e parasitolêgica. 

M Morfologia e fisiologia vegetal: 

- aspectos gerais morfolégicos e reprodutivos de



briofitas, pteridofitas, gimnospermas e angiospermas; 

- aspectos histolégicos e fisiol6gicos vegetais asso- 

ciados a revestimento, sustentacao, transporte de 

substências, nutricêo, metabolismo, transpira€ao, su- 

dacao, movimenta€ao, reproducëêo, crescimento e de- 

senvolvimento. 

M Morfologia e fisiologia animal: 

- aspectos gerais morfolêgicos e reprodutivos dos 

grandes filos animais; 

- aspectos histolégicos e fisioléêgicos animais e huma- 

nos associados a revestimento, sustentacao, locomo- 

cao, nutricao, circulacêo, respiracêo, osmorregulacao, 

excrecao, metabolismo, respostas imunol6gicas, coor- 

denacao nervosa e hormonal, mecanismos sensoriais, 

reproducao, crescimento e desenvolvimento. 

P ORIGEM DA VIDA E EVOLUCAO 
M Origem da vida na Terra: 

- abiogënese e biogénese;, 

- contribuic6es de Oparin, Miller e Fox, 

- hipêteses a respeito da origem dos primeiros seres 

vivos. 

M Contexto histérico do pensamento evolucionista: 

- fixismo; 

- lamarckismo; 

- darwinismo; 

- teoria sintética da evolucao (neodarwinismo). 

M Evidências da evolucao: 

- selecao artificial; 

- anatomia e embriologia comparadas; 

- f6sseis; 

- bioguimica comparada. 

M Genética e evolucao: 

- causas da variabilidade biologica: mutagao e recom- 

binacao genética; 

- genética de populac6es: freguéncias de alelos e 

genotipos, principio de Hardy-Weinberg e processos 

evolutivos. 

M Especiacao: 

- isolamento geografico e desenvolvimento do isola- 

mento reprodutivo; 

- isolamento reprodutivo pré e pos-zigético; 

- processos de irradiacao e convergência adaptativa. 

M Origem dos humanos e dos grandes grupos ani- 

mais e vegetais. 

- linha do tempo geolêgico e histêrico do surgimento 

de animais e plantas; 

- evolucao dos primatas; 

- Surgimento e caracteristicas dos principais géneros 

de hominideos; 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 

- humanos modernos: origem e dispersao. 

Pb ECOLOGIA 

M Matéria e energia nos ecossistemas: 

- cadeias e teias alimentares; 

- fluxo de energia; 

- ciclos biogeoguimicos. 

M Populagoes ecoldgicas e sua dinamica: 

- conceito de individuo, espêcie e populagao; 

- caracterizacao da dinamica populacional; 

M Comunidades ecolégicas e ecossistemas: 

- conceito de comunidade e ecossistema; 

- interag6es biolêgicas intra e interespecificas; 

- caracterizacao bi6tica e abiëtica dos biomas mun- 

diais e das regioes fitogeograficas brasileiras. 

M Impacto humano no ambiente: 

- atividades humanas e degradacao dos ecossiste- 

mas; 

- poluicêo e seus efeitos locais e globais; 

- conservacao ambiental. 

M Saude humana: 

- necessidades alimentares humanas; 

- conceito de endemia e epidemia; 

- principais doencas parasitêrias humanas: viroses, 

protozooses, verminoses e doencas bacterianas: for- 

mas de transmissao e medidas profilaticas. 

- Caracterizacao e profilaxia das doencas sexualmente 

transmissiveis (DST); 

- vacinas e soros. 

  

PROGRAMA DA PROVA DE FISICA 

As guestoes de Fisica procuram avaliar a compreen- 

Sao dos conceitos basicos relacionados ao programa, 

bem como a capacidade de identifica-los, relaciona- 

-los e aplicê-los em situac6es da vida cotidiana, muito 

mais do gue a simples memorizacao de férmulas. 

Servem também para verificar a capacidade de racio- 

cinio légico, interpretagao, identificacao das relacoes 

entre as diversas grandezas fisicas, reconhecimento 

da conservacao da energia de algumas grandezas fisi- 

cas e a habilidade de lidar, matematicamente, com as 

leis fundamentais, bem como de interpretar graficos 

correlatos. 

CONTEUDO: 
P GRANDEZAS FiSICAS FUNDAMENTAIS E DERIVA- 
DAS;



b MEDICAO DAS GRANDEZAS FUNDAMENTAIS: 

- Sistemas de Unidades; 

- Notacao cientifica e ordem de grandeza. 

Pb GRANDEZAS ESCALARES E VETORIAIS: 

- Operac6es com vetores 

p MECANICA E CALOR: 
M Cinematica: 

- Conceitos fundamentais da cinematica; 

- Referencial, trajetéria, movimento e repouso; 

- Deslocamento escalar e vetorial; 

- Velocidade escalar meédia e velocidade escalar ins- 

tantanea; 

- Velocidade escalar relativa; 

- Aceleracao escalar média e aceleracao escalar ins- 

tantanea; 

- Aceleracao gravitacional; 

- Diagramas de posicao, velocidade, aceleracao em 

funcao do tempo; 

- Movimentos retilineos e curvilineos uniformes e uni 

formemente variados, trajetéria e funcao horaria; 

- Eaguacao de Torricelli; 

- Velocidade e aceleracao vetorial média e velocidade 

e aceleracao vetorial instantanea; 

- Movimento circular uniforme e transmissao por aco- 

plamento; 

- Grandezas angulares; 

- Aceleracao tangencial e aceleracao centripeta; 

- Velocidade angular, periodo e freguëncia; 

- Movimento harmênico simples; 

- Composicao de movimentos; 

- Lancamento vertical e gueda livre no vacuo; 

- Lancamento horizontal e obliguo no vacuo. 

M Leis de Newton e Gravitacao: 

- Forca, forca resultante e eguilibrio; 

- Leis de Newton e suas aplicac6es; 

* Condicêes de eguilibrio; 

- Estatica do ponto material e do corpo extenso - mo- 

mento de uma forca; 

- Condic6es de eguilibrio dos corpos extensos rigidos; 

- Teorema de Varignon; 

- Atrito estatico, cinético e resistência do ar; 

- Composicao de forcas e momento de forca; 

- Forcas conservativas; 

- Sistemas conservativos e dissipativos de energia; 

- Maguinas Simples; 

- Principios fundamentais da Dinamica; 

- Eauilibrio estatico e dinamico; 

- Movimento de um corpo sob acêo de uma forga; 

- Trabalho, potência e rendimento; 
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- Forca centripeta; 

- Pêndulo simples e pêndulo cénico; 

- Peso de um corpo. 

- Leis de Kepler; 

- Lei da Gravitagao Universal; 

- Dinamica do movimento circular - corpos em 6rbita; 

- Energia potencial gravitacional. 

M Ouantidade de movimento e energia: 

- Impulso de uma forca - Teorema do Impulso; 

- Ouantidade de movimento de uma particula e de um 

sistema de particulas; 

- Conservacêo de aguantidade de movimento de um 

sistema de particulas isolado; 

- Choague mecanico ou colisêes - unidirecional e obli- 

guo; 

- Centro de massa de um sistema de particulas; 

- Trabalho de uma forca constante; 

- Trabalho de uma forca variavel, determinado através 

da forca pelo deslocamento; 

- Energia mecanica, cinética e potencial; 

- Teorema da Energia Cinética 

- Teorema da Energia Potencial; 

- Fontes de Energia, aplicacées e impactos ambien- 

tais; 

- Principio da Conservacao da Energia Mecanica; 

- Trabalho da forca de atrito; 

M Hidrostatica/Fluidos: 

- Vazêao e continuidade em regime de fluxo constante; 

- Pressao em liguidos e gases - Teorema de Stevin; 

- Massa especifica ou densidade absoluta; 

- Propriedades dos liguidos em eguilibrio; 

- Conceito de liguido perfeito. Pressao; 

- Teorema Fundamental da Hidrostatica 

- Vasos comunicantes; 

- Principio de Pascal. Prensa hidraulica; 

- Principio de Arguimedes; 

- Eguilibrio dos corpos imersos e flutuantes; 

- Condicêes de flutuacao. 

M Termologia: 

- Grandezas macroscopicas e microscopicas; 

- Fauilibrio téêrmico; 

- Eguivalente mecanico de calor; 

- Processos de transferência de calor, 

- Energia interna; 

- Rendimento das maguinas térmicas; 

- Temperatura e Lei Zero da Termodinamica; 

-Termometria. Escalas termoméêtricas- func6es termo- 

méêtricas - conversêes entre escalas; 

- Dilatacao térmica: dilatacao dos sêlidos e liguidos;



- Dilatacao irregular da agua; 

- Calorimetria. Conceito de calor. Ouantidade de calor. 

Calor sensivel e calor latente; 

- Propagacao do calor - conducao, convecgao e irra- 

diacao térmica; 

- Fluxo de calor; 

- Calor especifico de sélidos e liguidos; 

- Comportamento téêrmico dos gases. Transformacoes 

isobarica, isométrica, isotéêrmica, adiabaticas e ciclicas; 

- Ciclo de Carnot; 

- Trocas de calor e mudancas de estado fisico; 

- Diagrama de fases; 

- Curvas de aguecimento; 

- Gas perfeito. Lei dos Gases Perfeitos: 

- Sistemas e estado termodinamico; 

- Energias externa e interna; 

- Calores especificos dos gases. Trabalho realizado 

por um gas; 

- Experiëncia de Joule; o 10 Principio da Termodinami- 

ca, 20 Lei da Termodinamica; 

- Maauinas téêrmicas. 

P ONDAS, ACUSTICA E OTICA: 
M Pulsos e ondas: 

- Pulsos e ondas periédicas; 

- Natureza das ondas, tipos e classificagao; 

- Fun€cao de onda, velocidade e comprimento de onda; 

- Oscilador harmênico; 

- Propagacao de um pulso e velocidade de propagacêo; 

- Superposicêo de pulsos; 

- Funcao de onda; 

- Fenémenos ondulatorios; 

- Reflexao e refracêao de ondas; 

- Ondas estacionarias, bidimensionais e tridimensionais; 

- Carater ondulatorio do som; 

- Carater ondulatério da luz. 

N Acustica: 

- Fenêmenos ondulatérios do som - freguëncias naturais; 

- Infrassom e ultrassom; 

- Velocidade do som nos diferentes meios; 

- Oualidades fisiolégicas do som (altura, intensidade 

e timbre); 

- Reflexao do som: eco; fenêmenos ondulatérios do 

SOM; 

- Interferência e ressonancia; 

- Fontes sonoras: tubos sonoros e cordas vibrantes 

- Efeito Doppler. 

m Otica: 
- Natureza da Luz, 

- Fenêmenos e Principios da 6tica Geoméêtrica; 
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- Cor e velocidade da luz; 

- Propagacao da luz em meios homogêneos e trans- 

parentes. Sombra e penumbra; 

- Reflexao da luz. Leis; 

- Campo visual; 

- Imagens reais e virtuais; 

- Espelhos planos e esféricos; 

- Refracao da luz. Lei de Snell e indices de refracao; 

- Lamina de faces paralelas, dioptro plano e prismas; 

- Lentes delgadas. Fguacao dos focos conjugados; 

- Construcao geomêtrica de imagens; 

- Condicoes de Gauss para lentes delgadas e espe- 

Ihos esféricos; 

- Otica da visao: 
- Sistemas 6ticos e Instrumentos 6ticos. 

b ELETRICIDADE E MAGNETISMO: 

M Eletrostatica: 

- Ouantizacao e conservacao da carga elêtrica; 

- Principios da eletrostatica; 

- Interacao entre cargas elêtricas; 

- Mêtodos de eletrizagao; 

- Energia potencial elêtrica; 

- Fenêmenos de eletrizacao. Cargas elêtricas; 

- Corpos isolantes e condutores; 

- Lei de Coulomb - Forga elêtrica; 

- Trabalho da forca elêtrica; 

- Inducao eletrostêtica; 

- Campo elêtrico de cargas puntiformes - campo elé- 

trico uniforme; 

- Potencial eletrostatico: diferenca de potencial elêtrico; 

- Superficies eguipotenciais - condutores em eguili- 

brio eletrostêtico 

- Capacidade elêtrica. 

M Eletrodinamica: 

- Corrente elêtrica; 

- Resistência e resistividade. Leis de Ohm; 

- Condutores 6hmicos e nao 6hmicos; 

- Potência elêtrica; 

- Resistor eguivalente; 

- Associacao de resistores; 

- Leis de Joule; 

- Resistividade elêtrica; 

- Aplicac6es do efeito Joule; 

- Forca eletromotriz. Geradores e receptores elêtricos; 

- Associacao de geradores elêtricos; 

- Potência elêtrica; 

- Associacao de resistores; 

* Circuitos elêtricos e - Lei de Pouillet; 

- Leis de Kirchhoff.



- Aparelhos de medicao elêtrica. 

M Campo magnético: 

- Campo magnético dos imas e os produzidos por 

correntes elêtricas - vetor inducao magnética; 

- Inducao eletromagnética - Corrente induzida e FEM 

induzida; 

“Eei de Lenz, 

- Fluxo magnético; 

- Lei de Biot-Savart, 

- Lei de Ampere; 

- Lei de Faraday-Neumann; 

- Campo magnético de um condutor retilineo, espira 

circular e solenoide; 

- Forcas atuantes sobre cargas elêtricas em movimen- 

tos em campos magnéticos uniformes; 

- Forca magnética entre condutores percorridos por 

corrente; 

* Noc6es de corrente alternada - transformadores. 

P NOCOES DE FISICA MODERNA 

- Modelo atêmico: particulas elementares, emissêo e 

absorcao de radiacao, conceito de f6ton e interacao 

da luz com os diferentes meios de propagacao; 

- Teoria dos aguanta; 

- Aromo de Bohr; 
- Principio da incerteza de Heisenberg; 

- Efeito fotoelêtrico - natureza dual da luz e a hipotese 

de de Broglie; 

- Estrutura nuclear do atomo: estabilidade, radioativi- 

dade, vida média, fissao e fusao - reacoes de decai- 

mento; 

- Aplicac6es do uso de radiacoes: cuidados, riscos, 

beneficios e eventuais impactos ao meio ambiente; 

- Forcas fundamentais da natureza - forga nuclear for- 

te, forca nuclear fraca, forca eletromagnética e gravi- 

tacional; 

-A Fisica das particulas; 

- Relatividade Galileana e de Einstein. 

  

PROGRAMA DA PROVA DE GEOGRAFIA 

As guestêes de Geografia tém o objetivo de verificar: 

M as capacidades de analise e interpretacêo do espa- 

Co geografico nas escalas locais, nacionais e mundial; 

M a compreensêo da estrutura e organizacao do es- 

paco geografico, levando em conta a dinamica interna 

das sociedades, assim como os elementos da natu- 

reza; 

M a compreensao da fungao do espaco geografico no 
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entendimento das sociedades; 

M a compreensao da dinamica e dos mecanismos 

de funcionamento da natureza, na sua dimensao e 

eXDressa0 espaciais; 

M a capacidade de leitura e interpretacao de mapas, 

textos, graficos, tabelas, entre outras formas de lin- 

guagens, gue contribuam para o entendimento do es- 

paco geografico. 

CONTEUDO: 
P O ESPACO GEOGRAFICO MUNDIAL: 

M O processo de diferenciagao do espaco 

geografico mundial: 

- Formas de classificacao e analise deste processo, 

as principais categorias da geografia - lugar, territério, 

regiao, paisagem e espaco geografico; 

M A organizacêao das atividades econêmicas e 

financeiras nos espacos mundiais: 

* instituicées supranacionais (FMI, Banco Mundial, 

OMC etc); 
- Processo de mundializacao elou globalizacao e a 

formacgao de blocos regionais. 

- Papel dos Estados nas atividades econémicas; 

` As Revoluc6es Industriais e a Divisao Internacional 

do Trabalho; 

- Empresas transnacionais e as estratégias de locali- 

zacao industrial; 

“As fontes de energia, a producao de energia elêtri- 

ca e as novas tendéncias e diversidade em matrizes 

energéticas; 

- Atividades agropecuarias, guestao agraria e proces- 

so de modernizacao no mundo rural; 

- Generalizacao do consumo moderno; 

-O turismo como agente transformador do espa€o. 

M As tecnologias modernas e o espaco geografico: 

-As mudancas no significado de espaco e tempo; 

- Os sistemas de transporte - os fluxos materiais e 

imateriais; 

- Os meios de comunicagao e informa€cao; 

- Trabalho - as novas profissêes e o desemprego tec- 

nol6gico. 

M A Geografia Politica do mundo moderno: 

- Os processos de unificacao e fragmentacao dos paises; 

- As estratégias geopoliticas. 

M A dinamica demografica do mundo atual: 

- Movimentos migratérios; 

* Conflitos étnico-culturais.



M A Geografia Fisica do planeta: 

- Elementos da cartografia - tipos de mapas, escala e 

projec6es; 

- Geodésia - localiza€ao, forma e movimentos do planeta; 

-As paisagens e sistemas naturais; 

- Os guadros e processos geomorfolêgicos e pedol6gicos 

globais; 

-A dinamica e os guadros climaticos globais; 

-A Biogeografia e a distribuicao das coberturas vege- 

tais originais; 

- Os sistemas hidrograficos. 

M A guestêao ambiental no mundo moderno: 

-A degradacao dos ambientes naturais e artificiais; 

-A conservacao dos recursos naturais; 

- Encontros e conferências internacionais sobre Meio 

Ambiente. 

DO ESPACO GEOGRAFICO BRASILEIRO: 

MA formagao territorial do Brasil: 

- Estado e configuracao do territério nacional; 

- Processos de regionalizagêo; 

- Regionalizac6es oficiais. 

M A organizacao das atividades econêmicas e 

financeiras no espaco brasileiro: 

-A mundializacêao econêmica e a realidade brasileira; 

-O papel do Estado brasileiro nas atividades econêmicas; 

-As fontes de energia, a producao de energia elétri- 

ca e as novas tendências e diversidade em matrizes 

energêticas; 

-A légica da produgao e localizacao industrial; 

-A producao agropecuaria e guestoes agrarias; 

-As relac6es de trabalho no campo; 

-O turismo no Brasil. 

M As tecnologias modernas e o espaco geografico 

brasileiro. 

M A urbaniza£ao brasileira e o processo de 

metropolizacao. 

M Geografia politica e Geopolitica no Brasil. 

MA dinamica demografica e os fluxos migratêrios 

no Brasil. 

M A Geografia Fisica do Brasil: 

-As paisagens e sistemas naturais do Brasil; 

- Os guadros e processos geomorfolégicos e pedologi- 

cos do Brasil; 

- Dinamica e guadros climaticos do Brasil; 

-A Biogeografia e a distribuicao das coberturas vege- 

tais originais no Brasil 

- Os sistemas hidrograficos brasileiros. 

M A guestao ambiental no Brasil: 

`A degradacao dos ambientes naturais e artificiais 
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brasileiros; 

-A conservacao dos recursos naturais do Brasil; 

- Politicas Ambientais Brasileiras e o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservacêo (SNUO). 

  

PROGRAMA DA PROVA DE HISTORIA 

O programa procura aproximar-se dos periodos e 

temas tradicionalmente presentes no ensino funda- 

mental e meédio. No entanto, é bom considerar gue as 

guestêes objetivas nao valorizarao a memorizacao de 

datas, personagens ou fatos histéricos. Mais gue isso, 

Serao apresentadas guestoes gue deem oportunidade 

para pensar e refletir, historicamente, sobre as diferen- 

tes abordagens do processo. 

As guestêes visam avaliar as habilidades de analisar, 

interpretar e relacionar elementos constitutivos de 

realidades e situac6es historicas diversas. 

Aléêm disso, espera-se gue o candidato demonstre sua 

Capacidade de lidar com categorias, principios e estru- 

turas historicas. 

CONTEUDO: 
P HISTORIA DA EUROPA, AFRICA E ORIENTE MEDIO 
M Os primeiros povos: linguagem e cultura; 

M Antiguidade na Africa e no Oriente Préximo: 

povos africanos, mesopotêamicos e semitas; 

M Mundo greco-romano: instituicées politicas, 

sociedade e cultura; 

M ldade Média ocidental: Formacao, consolidacao e 

crise do feudalismo, mentalidades e religiosidades; 

M Surgimento e expansêo do Islê. 

M Formacao do mundo moderno: 

- Expansao mercantil europeia; 

* Absolutismo e formacao dos Estados nacionais; 

- Renascimento e reformas religiosas; 

- Colonizacao portuguesa na Africa; 

- Escravidao e escravismo. 

M Tempos revolucionarios: 

* Revolucoes inglesas do sêculo XVI 

-A Revolucao industrial; 

- lluminismo e liberalismo; 

* Revolucao Francesa; 

- Movimentos de independéncia nas Américas, 

- Utopias e nacionalismo no séêculo XDG 

- ldeias sociais e projetos revolucionarios; 

- Imperialismo e resistências nos continentes africano 

e asiëtico.



M Guerras, crises e revolucêes no século OG 

- Da Primeira Guerra Mundial & Crise de 1929; 

* Revolucao Russa; 

- Nazismo e Fascismo; 

- Da Segunda Guerra Mundial a Guerra Fria; 

- Descolonizacao e libertac&o na Asia e na Africa; 

- Conauista de direitos e renovacao cultural nos anos 

1950 e 1960; 

M Reorganizacao mundial: 

“As disputas no Oriente Médio; 

-O fim da URSS, globalizacao e a “nova ordem mundial'; 

- Os conflitos étnicos, nacionais e religiosos na passa- 

gem do século XX para o JO; 

-A ascensao da China e dos `Tigres Asiëticos”; 

- As novas visêes sobre a Africa: 

- Os impasses de um novo tempo: biodiversidade, 

tecnologias, saude e religiosidades. 

P HISTORIA DA AMÉRICA E DO BRASIL 
M América antes da conguista europeia: Do povo 

mento as sociedades organizadas; 

M Conduista e colonizacao espanhola na América; 

M Colonizacêes francesa, holandesa e inglesa na 

América; 

M Colonizacao portuguesa; 

- Administracao, economia e sociedade; 

- Escravidao e resistência; 

- Familia real no Brasil. 

M Movimentos pela independência nas colênias 

inglesas, espanholas, francesas e portuguesa; 

M Formagao dos Estados Unidos: da independéência 

a Guerra de Secessao; 

M Forma€cao dos Estados nacionais na Améêrica 

Hipanica: unitêrios e federais; 

M O Brasil Imperial: 

- Os dois reinados e o periodo regencial; 

-A politica e conflitos externos; 

- Da mao de obra escrava a imigragao; 

-O Abolicionismo e Republicanismo. 

N Projetos politicos e econêmicos, conflitos e 

revolug6es na Améêrica do sêculo JO. 

- Intervencionismo norte-americano; 

* Revolucao Mexicana e Revolucao Cubana; 

- Industrialismo, politica de massas e autoritarismo; 

- Militarismo e redemocratizacao. 

M O Brasil Republica: 

- Proclamacao, Primeira Republica e periodo Vargas; 

-A fase democratica e o golpe de 1964; 

- Regime militar e democratizacao; 

- Disputas politicas e impasses socioecon6micos na 
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passagem do séêculo XX ao JO. 

  

PROGRAMA DA PROVA DE LINGUA INGLESA 

A prova de Lingua Inglesa tem por objetivo avaliar 

se o candidato é capaz de proceder a leituras satis- 

fatorias de textos escritos em inglês, versando sobre 

assuntos gerais, contemplando uma diversidade de 

temas e géneros discursivos retirados de publica- 

c6es acadéêmicas, revistas, jornais e outras publi 

cacoes atuais, podendo exigir, dentre as diversas 

competências a serem avaliadas, as capacidades de: 

M Ativar conhecimento prévio; 

M Localizar informacoes especificas em um texto; 

M Perceber a ideia principal de um texto; 

M Fazer inferências a partir de palavras, expressêes 

desconhecidas, subentendidos, ironias e jogos de 

palavras; 

M Perceber as relac6es entre o texto verbal e o nao 

verbal; 

M Reconhecer marcadores linguisticos como conec- 

tivos, pronomes, modo e tempo verbal, interrogacao, 

afirmacao e negacao, expressao de tempo, modo, 

causa, Conseguëncia, concessao e contraste, dentre 

OUtros. 

  

PROGRAMA DA PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 

A prova demanda a mobilizacao de conhecimentos 

atinentes as competências leitora e escritora, a fim 

de averiguar as habilidades linguistico-textuais- 

-discursivas gue contribuem para a construcao de 

sentidos. Para isso, compêe-se de guestêes objetivas 

e de uma redacao. 

CONTEUDO: 
P Ouestoes Objetivas: 

As guestoes objetivas abordam o uso da linguagem 

manifestado nas formas linguisticas em funciona- 

mento e priorizam os efeitos de sentido desenca- 

deados pela lingua em uso, presentes em variados 

géneros verbais e multimodais gue circulam nos 

diferentes dominios discursivos do cotidiano 

cComunicativo. 

As guatro dimensêes gue abrigam as habilidades com 

as guais o sujeito-leitor lida em situac6es praticas de



uso da linguagem sao estas: (i) dimensao textual; (ii) 

dimensêo enciclopédica; (iii) dimensao da variacao 

linguistica; e (iv) dimensao sistêmica. 

Na dimensao textual, encontram-se as habilidades 

referentes a (reJconhecimentos de naturezas varia- 

das: o superestrutural ou tipolégico e a funcao de 

seguëncials) textuallis), de modo a atender a um 

dado propésito comunicativo; o processo intertextual, 

COmMo contribuicao & construcao de sentido; a funcao 

social de géneros textuais, associados aos dominios 

discursivos a aue pertencem; as peculiaridades dos 

processos interlocutivos e os sujeitos gue deles par- 

ticipam em diversas praticas sociais. 

Na dimensao enciclopédica, concentram-se as habili- 

dades aue dependem da ativacao do conhecimento 

de mundo para gue o leitor possa realizar inferências 

com base nas pistas due o autor deixa. Como nao 

dependem exclusivamente do conhecimento linguis” 

tico, tais habilidades articulam nêo sé conhecimentos 

de convencoes sociais, culturais, costumes, crengas, 

Comportamentos, mas também dos mais variados 

dominios do saber. 

Na dimensao da variacao linguistica, reunem-se as 

habilidades ligadas a heterogeneidade linguistica em 

suas variedades de regiao, géënero, geracao, profissao, 

classe social, com tracos caracteristicos de cada situ- 

acao de uso, assumindo gue a diferenca de comporta- 

mentos linguisticos nos processos de interagao é fato 

linguistico normal e, portanto, dispensa julgamentos. 

Incluem-se nesta dimensao as escolhas adeguadas 

do registro formal ou informal reguerido pelo grau 

de formalidade de acordo com a situacao de uso da 

lingua nas praticas sociais. 

Na dimensao sistêmica, acomoda-se o conjunto das 

redes de relac6es pelas guais a lingua se organiza e se 

estrutura, como contribuicao para o bom andamento 

do fluxo progressivo do texto e, conseguentemente, 

da construgao de sentido. Mais especificamente, essa 

dimensao refere-se a forma como o texto linguisti- 

camente se constitui, englobando o uso de recursos 

eXpressivos gue, construidos com base no e em 

funcao do contexto sociocomunicativo para obtengao 

de determinados efeitos de sentido, acontecem pela 

operacionalizacao () dos procedimentos linguistico- 

-discursivas das propriedades sintatico-semanticas; 

(ii) dos processos de significacao e suas estratégias 

lêxico-semanticas; (iii) das estratégias de textualiza- 

Cao, em especial os expedientes da coesao textual; 

(iv) do emprego de pontuacao e outras notacoes. 
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P Redacao: 

A prova contempla temas da atualidade e tem por 

objetivo verificar o grau de compreensao das orienta- 

cOes dadas para a elaboracao do texto, considerando 

Oo material de apoio proposto. 

Os textos produzidos pelos candidatos devem atender 

ao gue reguer a proposta de producao, em relacao 

M a estrutura textual compativel com o texto solicitado; 

M a abordagem ao tema com base em processo 

apropriado de selecao, organizacao e interpretacao de 

informac6es, com presenca de articulacao das ideias 

presentes nol(s) textols) de apoio; 

M aos expedientes da coesao textual, com a utilizacao 

de elementos coesivos referenciais e elementos de 

cCoNeXao seguencial, sustentando as relac6es seman- 

ticas para construcao da coerência global do texto; 

M a modalidade escrita formal da lingua portuguesa, 

com o uso adeguado de estilo ou registro, com pro- 

priedade de termos e construcêes frêsicas, de acordo 

com o grau de formalidade exigido pelo contexto de 

producao, bem como a atencao as convencêes or- 

tograficas, a acentuagao grafica, concordancia verbal 

e nominal, emprego adeguado de modos e tempos 

verbais, regéncia nominal e verbal e colocagao pro- 

nominal. 

  

PROGRAMA DA PROVA DE LITERATURA 

A prova versarê sobre aguestêes formuladas a partir 

das obras literêrias seguintes: 

M O Guardador de Rebanhos - Alberto Caeiro, heter6- 

nimo de Fernando Pessoa 

M Sagarana - Joao Guimaraes Rosa 

  

PROGRAMA DA PROVA DE MATEMATICA 

Alêm de ser importante instrumento para lidar com 

situac6es da vida cotidiana, conhecimentos matema- 

ticos servem também como apoio a outras areas da 

ciëncia. Assim, para gue seja bem sucedido em sua 

avaliacao, espera-se gue o candidato seja capaz de 

M reconhecer e utilizar adeguadamente simbolos 

usuais, cédigos e nomenclaturas da linguagem ma-



tematica; 

M conhecer os conceitos fundamentais da Matemati- 

ca, saber relaciona-los entre si e com outras areas do 

conhecimento; 

M analisar as relag6es existentes e saber aplicê-las 

em diferentes situac6es-problemas, bem como ope- 

racionalizar de forma correta os calculos necessarios 

exigidos na obtencao das soluc6es; 

M lere interpretar Informacoes dadas por grêficos, ta- 

belas, ou por outras diferentes formas de linguagem. 

CONTEUDO 
M Teoria dos Conjuntos 

- Representacêes de conjuntos e subconjuntos; 

- Operac6es (reuniao, intersecao, diferenca) 

- Conjunto complementar. 

MH Conjuntos Numéêricos 

- Numeros inteiros: operacêes e propriedades; divisi- 

bilidade; maximo divisor comum e minimo multiplo 

comum; decomposicao em fatores primos; sistema 

de numeracao na base 10 e em outras bases; 

- Seguëncias numéricas, progressao aritmética e 

progressao geoméêtrica; 

- Numeros racionais e reais: operac6es e proprieda- 

des; modulo; desigualdades; numeros e grandezas 

proporcionais; porcentagem; regras de três (simples 

e composta), médias (aritméêtica e geométrica); mate- 

matica financeira (juro simples e composto); 

- Numeros complexos: conceito, conjugado e médulo; 

- Operac6es (adicao, multiplicagao, divisao, potencia- 

€a0, radiciacao) nas formas algébrica e trigonomeêtrica; 

representagao e interpretac6es geoméêtricas do conju- 

gado, do modulo e das operac6es nas duas formas. 

M Funcoes 
- Noc6es gerais: conceito, dominio e imagem; fun- 

cées injetora, sobrejetora e bijetora; funcêo inversa; 

maximos e minimos; composicao de funcoes; repre- 

sentac6es e interpretac6es graficas; 

- Conceitos e propriedades, construcêo e interpreta- 

€ao dos graficos das func6es: polinomiais de 10 e 

29 graus, modular, exponencial e logaritmo, circulares 

(seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e co- 

tangente). 

M Geometria Plana 

- Reta, semirreta, segmento de reta, angulo entre duas 

retas; 

- Paralelismo e perpendicularismo; 

- Congruëncia e semelhanca de figuras planas (po- 

ligonos, circunferências e setores circulares), raz6es 
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entre comprimentos; calculo de areas, medidas de 

angulos (grau e radiano); Teorema de Tales; Soma dos 

angulos internos e externos de poligonos; 

- Teorema de Pitagoras; Trigonometria no triëngulo re- 

tangulo (leis dos senos e dos cossenos); ldentidades 

trigonoméêtricas fundamentais. 

M Geometria Espacial 

- Posic6es relativas de reta e plano e de plano e plano; 

- Calculo de areas (superficie dos solidos) e volumes 

de: poliedros, prismas e piramides, cilindros e cones, 

esfera, troncos; 

- Inscrigao e circunscrigao de solidos. 

M Geometria Analitica 

- Coordenadas cartesianas no plano; distancia entre 

dois pontos; alinhamento de três pontos; ponto médio 

- Formas da eguacao da reta; intersecao de retas; 

paralelismo e perpendicularismo de retas; angulo de 

duas retas; distancia de ponto a uma reta; 

- Formas da eguacao da circunferência; posic6es 

relativas de reta e circunferência e de circunferência 

e circunferência; 

* Conceitos e propriedades, construcêo e interpreta- 

cao dos graficos das funcées: polinomiais de 10 e 20 

graus, modular, exponencial e logaritmica, circulares 

(seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e co- 

tangente) 

*- Resolucao de eguac6es e ineguac6es envolvendo as 

func6es mencionadas no item anterior. 

M Contagem, Probabilidade e Nocëes de Fstatistica 

- Principios fundamentais de Contagem (aditivo e mul- 

tiplicativo); arranjos simples, permutacêes (simples e 

com repeticao) e combinac6es simples; aplicac6es 

em problemas envolvendo os diferentes tipos de 

agrupamentos. 

* Probabilidade de um evento num espaco eguipro- 

vavel; eventos disjuntos; probabilidade da reuniao e 

da intersecao de eventos; probabilidade condicional 

e aplicac6es; 

*- Noc6es de Estatistica: conceitos de média, moda 

e mediana de um conjunto de dados; organizagao e 

interpretacao de dados em tabelas e graficos. 

M Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares 

- Matrizes: representacêes e operacêes (adicao, mul- 

tiplicacao por um escalar, multiplicagao de matrizes); 

matriz transposta; matriz inversa; 

- Cêlculo de determinantes de ordens 2 e 3; 

- Sistemas lineares: representac&o matricial, resolucao 

e discussêo de sistemas lineares de, no maximo, três 

incognitas.



M Polinêmios e Eguacêes Algébricas 

- Operac6es com polinêmios (adicao, multiplicacao 

e divisao); divisao por um binêmio do primeiro grau; 

principio da identidade polinomial; produtos notaveis 

e fatoracao de polinêmios; 

- Raizes de uma eguacëo algébrica, relacêes entre 

raizes e coeficientes de uma eguacao. 

  

PROGRAMA DA PROVA OUIMICA 

As aguestêes de Ouimica visam avaliar a capacidade 

do candidato de correlacionar aspectos microscé- 

picos e macroscopicos da estrutura da matéria. A 

guimica serê entendida como estudo das substancias 

gue compêem a natureza, compreensêo do com- 

portamento dessas substências e sua aplicacao na 

melhoria da agualidade de vida da sociedade. Serao 

considerados, ainda, aspectos guantitativos no estudo 

da reatividade das substancias e do processamento 

de materiais economicamente importantes. Com base 

nIsso, as aguestêes se propoem também verificar a 

capacidade de: 

M Compreender e interpretar, 

M Analisar dados e conceitos gue deverao ser utiliza 

dos na resolucao de problemas; 

M Organizar ideias; 

M Fxpressar-se com ordem, clareza e precisao. 

CONTEUDO 
P OUIMICA GERAL 
- Conceitos fundamentais: unidades de medida, mas- 

sa, volume, temperatura, pressao e densidade; 

- Matéria: constituicao, classificacao, estados fisicos e 

suas caracteristicas, transformac6es; 

*- Processos de separacao de misturas; 

- Atomo: modelos atêmicos, particulas subatêmicas, 

numero atémico, numero de massa, semelhancas 

atomicas; 

- Elementos guimicos e ions; 

- Tabela periodica; 

- Ligacao i6nica. Compostos i6nico: determinacao de 

f@rmulas e caracteristicas; 

- Ligacao covalente. Substancia molecular: 

guimica, estrutura de Lewis e caracteristicas; 

- Ligacao metalica. Ligas metalicas; 

- Alotropia; 

- Geometria molecular, 

* Polaridade das ligac6es; 

f@rmula 
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- Ligacoes intermoleculares. Relacao com estado fisi- 

co, temperaturas de fusêo e ebuligao e solubilidade. 

- Func6es inorganicas. Conceito de acido, base e sal 

pela teoria de Arrhenius. Oxidos. Nomenclatura, clas- 

sificacao e propriedades desses compostos. 

- Reac6es auimicas: eguac6es auimicas, balancea- 

mento, classificacao e condic6es; 

- Massa atémica, massa molar, mol, numero de 

Avogadro; 

- Esteguiometria; 

- Gases. Variëveis de estado dos gases. Transforma- 

cOes gasosas. Fauacao geral dos gases. Ouantidade 

de matéria e eguagao de estado. Mistura de gases. 

Densidade. Difusêo e efusao. 

P FISICO-OUIMICA 
- Solucêes. Solubilidade e curvas de solubilidade. 

Aspectos guantitativos; 

- Diagrama de fases. Pressao maxima de vapor. Tonos- 

Copia, ebulioscopia, crioscopia e osmose; 

- Termoguimica. Processos exotérmicos e endotér- 

micos. Entalpia. Eguac6es termoguimicas. Calor ou 

entalpia das reac6es aguimicas. Energia de ligacao. Lei 

de Hess; 

- Oxidorreducao; 

- Eletroguimica. Pilhas e baterias. Potencial de redu- 

€ao e oxidacao. Potencial de uma pilha. Corrosao e 

protecao de metais. Eletrélise; 

- Cinética guimica. Velocidade de uma reacao. Condi- 

c6es para ocorrência das reac6es. Fatores gue influen- 

ciam na velocidade das reac6es. Lei de velocidade; 

- Eauilibrio Ouimico. Natureza dos eguilibrios guimi- 

cos. Constantes de eguilibrio. Principais fatores aue 

influenciam no deslocamento dos eguilibrios. Princi- 

pio de Le Chatelier. Eguilibrios guimicos em solucao 

aguosa. Produto iénico da agua. pH e pOH. Solucao 

tampao. Hidrolise. Produto de solubilidade. 

- Estudo das radiacoes. 

P OUIMICA ORGANICA 
- Ligacoes nos Compostos organicos; 

- Cadeias carbonicas; 

- Funcoes organicas e suas propriedades; 

- Nomenclatura IUPAG; 

- Isomeria; 

- Principais fontes de compostos organicos; 

- Reac6es organicas; 

- Glicidios, lipideos, aminoacidos e proteinas; 

- Polimeros naturais e artificiais. 

 



ANEXO 1 - MODELO DE AUTODECLARACAO 
Obrigatoria a entrega no ato da matricula, para optantes do sistema de cota raciais - Pretol 

Pardo, em 1(uma) via original. preenchida de préprio punho. 

  

AUTODECLARACAO - COTAS RACIAIS / ETNIA 

  

  

  

Eu, portador do RG no 

e CPF n9 residente e domiciliado na cidade de 

UF na RualAv. no 

Complemento: Bairro CEB DECLARO para fins de 
  

matricula e comprovacao da condicao de ingresso pelo sistema de cotas raciais no Vestibular 2021 da 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, sob as penas da lei, gue sou (preto/pardo) 

e gue estou ciente de gue, em caso de falsidade ideolégica, ficarei sujeito as sanc6es prescritas no 

art. 299 do Decreto Lei 2848, de O7 de dezembro de 1940 do Cédigo Penal e as demais penalidades 

legais aplicêveis. 

(cidade), de de 201.   

Assinatura do aluno Assinatura dos pais ou 

do responsavel legal 

para candidato menor de idade. 

Art. 299 do Decreto Lei n9 2848. de O/ de dezembro de 1940 - Codigo Penal - Falsidade 

Ideologica - omitir, em documento publico ou particular, declaracao gue dele devia cons: 

tar, ou nele inserir declaracao falsa ou diversa da gue devia ser escrita com fim de preju- 

dicar direito, criar obrigacao ou alterar a verdade sobre [ato. juridicamente relevante 

PENA - reclusao, de um a cinco anos, e multa, se o documento e publico, e reclysao de 

um a tres anos, e multa, se o documento e particular 
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