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EDITAL COLUN Nº 01/2011                                                                São Luís, MA. 11 de  janeiro 
de 2011  
 
 
 O COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
comunica aos interessados a Abertura de Inscrição para o Processo Seletivo para Ingresso de 
Alunos no 5º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental (antigas 4ª, 6ª, 7ª e 8ª séries); 1º ano do 
Ensino Médio e Cursos Técnicos em: Administração, Meio Ambiente e Enfermagem, conforme 
oferta de vagas, determinado em Conselho Diretor no dia 29 de novembro de 2010.  
 

  
 I – DA VALIDADE 

 
1.1 Os resultados deste Processo Seletivo serão válidos apenas para o preenchimento das 

vagas oferecidas para o 5º , 7º , 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, o 1º ano do Ensino 
Médio e para os Cursos Técnicos em Administração, Meio Ambiente e Enfermagem, 
referente ao ano letivo de 2011. 

1.2 O  5º , 7º , 8º  e 9º anos  do Ensino Fundamental funcionarão no turno matutino. 

1.3 O 1º ano do Ensino Médio funcionará no turno diurno. 

1.4 Todos os cursos Técnicos funcionarão no turno diurno. 

 
II - DOS CANDIDATOS, DO PROCESSO E DAS VAGAS 

 
2.1 O Processo Seletivo regido pelo presente Edital será aplicado no Colégio Universitário e 

nos espaços do Campus do Bacanga, em locais previamente comunicados aos 
candidatos, através do Cartão de Identificação. 

2.2  Neste Seletivo será verificado o domínio de competências e conhecimentos comuns nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para o 5º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e para o 1º ano do Ensino Médio.  

2.3 Para os Cursos Técnicos em Administração, Meio Ambiente e Enfermagem, serão 
verificadas as competências e conhecimentos comuns nas disciplinas de Língua 
Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 

2.4 Serão oferecidas 360 (trezentos e sessenta) vagas conforme quadro abaixo discriminado. 

2.5 Ver Anexo I – Programas referentes a cada disciplina para todos os Anos e Cursos. 
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III – DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

3.1  As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, VIII da CF e pelo art. 5º, § 
2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, concorrerão, nos termos do presente 
Edital, a todos os Anos (séries) e Cursos a serem providos, no percentual de 5% (cinco 
por cento) do total das vagas, de acordo com o disposto no Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, publicado no DOU de 21 de dezembro de 1999, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 5.296, de 2004, conforme discriminado no item seguinte. 

3.2  Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/99, sendo elas: 
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I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004) 

II -  deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 
ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 
3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

III  deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004). 

IV  deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004) 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho;  

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências 

3.3  Na hipótese de a aplicação do percentual de 5%(cinco por cento) reservado às pessoas 
com deficiência resultar em número fracionado, este será elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente, independentemente do valor da parte fracionária, como disposto no 
§ 2º do Decreto nº 3.298/99. 
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3.4  Para os Anos (séries) ou Cursos em que houver mais de uma vaga oferecida, 
simultaneamente, com a convocação dos candidatos da listagem geral, será convocado, 
para cada Ano ou Curso, um candidato da listagem especial, se houver. 

3.5  Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá, no 
ato da inscrição, declarar a deficiência de que é portador. 

3.6  O candidato portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de atendimento 
especial para realização das provas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do 
Decreto n° 3.298/99 deverá solicitá-lo por meio de requerimento apresentado ao NEC, 
indicando claramente quais os recursos especiais necessários. 

3.7  O candidato portador de deficiência que não declarar junto ao NEC essa condição 
durante o período de inscrição não será considerado como portador de deficiência. 

3.8  A não-solicitação junto ao NEC do atendimento especial de que trata o subitem 3.6, 
implica em sua não concessão no dia das provas. 

3.9  Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas 
no Decreto nº 3.298/99, participarão em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que diz respeito ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, horário, local de aplicação de provas e à nota mínima exigida para todos os 
candidatos.  

3.10  O candidato que se declarar portador de deficiência junto ao NEC, se classificado no 
Processo Seletivo, figurará em listagem especial e também na listagem de classificação 
geral dos candidatos a Anos (séries) ou Cursos de sua opção e, posteriormente, se 
convocado, deverá submeter-se a perícia médica promovida por Junta Médica designada 
pela Universidade Federal do Maranhão para essa finalidade, sendo seu resultado 
considerado como decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de 
deficiência ou não, bem como para aferição do grau de deficiência, tudo com a finalidade 
de comprovar se a deficiência da qual o candidato se diz portador realmente o habilita a 
concorrer às vagas reservadas para candidatos portadores de deficiência. 

3.11 O candidato portador de deficiência, se aprovado, deverá comparecer ao Serviço 
Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho da UFMA, sediado no Campus 
Universitário do Bacanga, Avenida dos Portugueses, s/nº, nesta Cidade, no Prédio onde 
também funcionam as Pró-Reitorias de Ensino; Extensão; Pesquisa e Pós-Graduação e  
Biblioteca Central da UFMA, em dia e horário que posteriormente será informado ao 
candidato, levando laudo médico atestando a especificidade, grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao Código da Classificação Internacional de Doenças - CID, para 
realização de perícia médica. 
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3.12 A não-observância do disposto no subitem 3.5 ou a reprovação na perícia médica, 
prevista no subitem 3.11, acarretará a perda do direito à vaga reservada ao candidato 
portador de deficiência. 

3.13 As vagas reservadas aos portadores de deficiência que não forem providas por falta de 
candidatos portadores de deficiência, por reprovação no processo seletivo ou na perícia 
médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação dos candidatos. 

 
 

IV – DA INSCRIÇÃO 
 

4.1 As inscrições ao Processo Seletivo COLUN para todos os Anos (séries) e Cursos só serão 
realizadas via Internet. Para isso, o candidato deverá possuir CPF, certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos, de acordo com o previsto nos subitens 2.2 e 2.3 e 
adotar os seguintes procedimentos:  
I.     Acessar, no período de  12 / 01 /2011  a   19 / 01 / 2011, o endereço eletrônico 

www.concursos.ufma.br   e selecionar o link correspondente a sua  inscrição no 
Processo Seletivo.   

II. Preencher e imprimir o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.  
III. Cada candidato só poderá fazer uma única opção de inscrição, a qual deverá ser feita 

contemplando um único Curso ou Ano (série).   
 

4.2 O NEC e o COLUN, também disponibilizarão, no período de inscrições, computadores 
para os candidatos que não possuírem acesso a Internet, para fazerem as suas inscrições, 
no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, nos dias normais de 
expediente. 

4.3 Somente após a confirmação pelo Núcleo de Eventos e Concursos (NEC), a inscrição 
do(a) candidato(a) estará efetivada. A partir da efetivação da inscrição, não será possível 
alterar a opção de inscrição já feita. 

4.4 Caso o(a) candidato(a) ou seu representante legal tenha feito qualquer alteração de sua 
opção de inscrição, em seu Formulário de  Inscrição On-Line, antes da confirmação pelo 
NEC, isto é, antes da efetivação da inscrição, a UFMA considerará como inscrição válida 
a última alteração efetuada, desconsiderando a(s) anterior(es).  

4.5 Caso deseje fazer qualquer troca em suas opções, após já ter tido sua inscrição efetivada, 
o(a) candidato(a) ou seu representante legal deverá dirigir-se pessoalmente ao NEC, a 
fim de solicitar o cancelamento  da inscrição já feita, reiniciando todo o procedimento de 
inscrição. A UFMA levará em conta, para fins de participação no Processo Seletivo 
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COLUN, apenas a inscrição que for efetivada por último, desconsiderando 
automaticamente a(s) anterior(es).  

 
4.6 O NEC não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.   

 
4.7 Os candidatos deverão retirar o inteiro teor deste Edital no endereço eletrônico:  

www.concursos.ufma.br  ou mais informações no COLUN ou no NEC. 
 
 
 

V – DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
 
5.1 A confirmação de inscrição será feita via Internet, disponibilizada no endereço 

www.concursos.ufma.br, até o dia 26 de janeiro de 2011 devendo o candidato se 
certificar, com a devida atenção, do local onde fará as provas. 

5.2 Ao imprimir a confirmação de inscrição, o candidato deverá fazer a conferência de todos 
os dados. Caso constate alguma divergência com os dados constantes no formulário de 
inscrição ou não conseguir imprimir a confirmação de inscrição, o candidato deverá 
entrar em contato com o NEC até 48 horas antes da realização da prova, a fim de 
regularizar sua situação. 

 
 

VI – DAS PROVAS 
 

As provas do Processo Seletivo para o Ensino Fundamental, Médio e Cursos Técnicos 
em: Administração, Meio Ambiente e Enfermagem, serão realizadas em uma única 
etapa no dia 31/01/2011, no horário Matutino, das 8:00 às 12:00 horas, com duração de 
04 (quatro) horas.  

6.1 Paro o Ensino Fundamental e Ensino Médio, as provas constarão de 20 (vinte) questões 
objetivas da disciplina Língua Portuguesa e 20 questões objetivas da disciplina 
Matemática. Para os Cursos Técnicos, as provas constarão de 15 questões objetivas de 
Língua Portuguesa, 15 questões de Matemática e 20 questões objetivas de 
Conhecimentos Gerais. 

6.2 O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos, portando obrigatória e exclusivamente: 
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I.   O Cartão de Identificação expedido pelo NEC e original do documento de 
identificação (CPF) com o qual fez sua inscrição. 

II. Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de escrita grossa. 
 
6.3 Não será permitido ingresso de candidato na sala de provas portando bolsas, máquinas, 

calculadoras, rádios, telefones celulares, tocadores de MP3 e similares. 

6.4 O Colégio Universitário não se responsabilizará pela devolução de objetos dos(as) 
candidatos(as), deixados nos locais de prova. 

6.5 Iniciada a prova, o candidato não poderá ausentar-se da sala, salvo quando autorizado 
pelo Coordenador do Setor de Provas, ou após a entrega de sua Prova e da Planilha-
Resposta ao Fiscal de Sala, dando-a como concluída. 

6.6 Não será permitido fumar nas salas de prova (Lei Federal nº 9294/96). 

6.7 Os(as) candidatos(as) terão sua presença confirmada através de sua assinatura na 
Planilha-Resposta e na lista de frequência. 

6.8 Na hipótese de ser anulado qualquer quesito da prova, o seu valor será computado em 
favor de todos os concorrentes. 

6.9 Os(as) candidatos(as) receberão uma Planilha - Resposta para registro das respostas das 
questões, na qual estarão impressos: nome, número do documento de Identificação e 
número de inscrição do candidato. 

6.10 Para efeito do processamento dos resultados das provas, só serão consideradas as 
respostas quando assinaladas pelo(a) candidato(a) na Planilha-Resposta fornecida pelo 
NEC/UFMA. 

6.11 Para marcar corretamente suas respostas na Planilha-Resposta, o candidato deverá: 
I.      Preencher a quadrícula completamente e com firmeza, sem ultrapassar o seu 

contorno; 
II. Marcar apenas uma alternativa de resposta para cada questão. Se a questão 

marcada contiver rasura ou mais de uma opção assinalada, será anulada; 
III. Não amassar, não dobrar e não danificar a Planilha-Resposta. 

 
6.12 É de inteira responsabilidade do candidato a marcação correta da Planilha-Resposta, 

que não poderá ser substituída, em caso de marcação errada ou danificada pelo(a) 
candidato(a).  
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6.13 A Planilha-Resposta marcada de modo incorreto, amassada ou danificada pelo(a) 
candidato(a) poderá não ser lida na sua totalidade pela leitura óptica, podendo resultar 
na eliminação do(a) candidato(a). 

6.14 Será eliminado do processo Seletivo o(a) Candidato(a) que faltar a prova ou que utilizar 
meio ilícito para respondê-la, ou, ainda, que tiver conduta incompatível com a exigida 
em Processos Seletivos de tal natureza. 

 
 

VII – DA CORREÇÃO 
 

7.1 As provas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico, por equipamento de 
leitura óptica do Laboratório de Informática do Núcleo de Eventos e Concursos – NEC. 

 
 

VIII – DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E  ELIMINAÇÃO 
 

8.1 Será aprovado aquele candidato que obtiver no mínimo 20% (vinte por cento) de acerto 
em cada disciplina objeto do Processo Seletivo. 

8.2 A ordem de classificação obedecerá ao limite máximo de vagas para cada Ano (série) 
(Ensino Fundamental e Médio) e para os Cursos Técnicos oferecidos pelo Colégio 
Universitário, assegurados os critérios de classificação constantes dos itens 2.2 , 2.3 e 7.1. 

8.3 Do total de vagas, serão destinados 5% da vagas em cada ano (série) de ensino (Ensino 
Fundamental e Médio) e nos Cursos Técnicos: Administração, Meio Ambiente e 
Enfermagem para as pessoas com necessidades educativas especiais, conforme capítulo 
III deste Edital, 01 /2011 (Das Vagas Destinadas aos Portadores de Deficiência) e 
obedecidos os critérios de classificação. 

 
 

IX – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

9.1 Em caso de empate, no total de pontos, entre os candidatos do Ensino Fundamental (5º, 
7º, 8º e 9º ano) e do 1º ano do Ensino Médio, para o desempate serão adotados os 
seguintes critérios: 

1º Maior número de acertos na Prova de Língua Portuguesa; 
2º Maior número de acertos na Prova de matemática; 
3º Se ainda persistir o empate, será aprovado o candidato com maior idade; 
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4º Permanecendo o empate, será obedecida a ordem de realização da inscrição. 
 
9.2 Em caso de empate, no total de pontos, entre os candidatos aos Cursos Técnicos, serão 

adotados os seguintes critérios; 
1º  Maior número de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais; 
2º  Maior número de acertos na soma das Provas de Matemática e  Língua Portuguesa ; 
3º Persistindo o empate, será classificado o candidato com maior idade; 
4º Permanecendo o empate, será obedecida a ordem de realização da inscrição. 

 
 

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1 Na hipótese de força maior impeditiva do cumprimento do Cronograma da execução do 
Processo Seletivo, as mudanças nele introduzidas serão ampla e previamente divulgadas 
pela Comissão do Colégio Universitário. 

10.2 O(a) candidato(a) que não atender a todas as exigências e prazos do Seletivo terá sua 
inscrição cancelada  ou será impedido(a) de realizar as provas. 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo do Colégio 
Universitário. 

 
 
  
 

Profª. Ms. Raimunda Rodrigues Moreno da Silva 
Diretora Geral do Colégio Universitário 
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ANEXO I – PROGRAMA DAS DISCIPLINAS 
 
 
1  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, 

MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO 
 
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MEIO 

AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO 
 
 
A linguagem: 

• Linguagem, língua e fala; 
• Signo linguístico; 
• Elementos da comunicação e as funções da linguagem;  
• Norma culta e variedades linguísticas (regionais, históricas, sociais, estilísticas); 
 

A escrita: 
• A escrita e a leitura; 
• Interpretação de texto; 
• A relação entre a fala e a escrita; 
• Fonologia: letra, fonema, dígrafos, encontros vocálicos, encontros consonantais e 

separação silábica; 
• Acentuação gráfica e ortografia (Novo Acordo Ortográfico). 

 
O texto: 

• Texto e contexto: intertextualidade; 
• Gêneros textuais: o conto, a crônica, a tira, a charge, o cartum, a resenha crítica; 
• O texto narrativo, o texto dissertativo e o texto descritivo: características. 

 
A gramática: 

• Morfologia: estrutura e formação das palavras, as classes de palavras; 
• Sintaxe: frase, oração e período. Termos da oração. Orações coordenadas e 

subordinadas. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase; 
• Semântica: conotação e denotação. Figuras de linguagem;  
• Sinais de pontuação. 

 
Referências bibliográficas: 

O candidato pode utilizar qualquer material didático (gramática, livro texto, etc.) 
para estudo da Língua Portuguesa referente aos conteúdos ministrados no Ensino 
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Fundamental de 6º ao 9º ano, desde que esses estejam de acordo com a Nova Ortografia da 
Língua Portuguesa (NOLP). 
 
 
 
 
1.2 MATEMÁTICA PARA OS CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MEIO 
AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 

Av. dos Portugueses s/n. Campus do Bacanga CEP: 65.050-000  
 Fone: 98 – 99913310 e-mail: colun@ufma. Br - Säo Luís – MA. 

 
 

  

Aritmética 
Teoria dos conjuntos: Conjuntos e suas propriedades. Conjunto como conceito primitivo, 
relações de pertinência, inclusão, reunião, interseção, complementar, diferença e etc. e suas 
propriedades principais;  
Razões e Proporções: Razão: Proporção. Propriedade fundamental da proporção. Razão e 
proporção de segmentos. Polígono e figuras semelhantes. Aplicações práticas das razões. 
Divisão proporcional;  
Regra de Três: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e 
compostas. Aplicação no cotidiano. 
Razões e Proporções: Razão: Proporção. 
Números Naturais: Introdução, igualdade, desigualdade e operações com números naturais. 
Múltiplos e Divisores Naturais. Números primos. Mínimo Múltiplo Comum (MMC). Máximo 
Divisor Comum (MDC) e suas relações. Potenciação, Radiciação e suas propriedades;  
Critérios de Divisibilidade: Critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;  
Números Inteiros: Introdução, Origem dos sinais, Curiosidades e a Reta Numerada. Ordem, 
Simetria, operações, potenciação e radiciação de números inteiros e suas propriedades;  
Números Racionais e Irracionais: A idéia das frações e números decimais. Relação entre 
números Racionais e frações. Leitura de frações e números decimais. Transformação de frações 
em Números Decimais e o inverso. Operações, expressões de números decimais e comparações 
entre números decimais. Números mistos. Simplificação de frações. Representação na Reta 
Numérica. Porcentagem. Dízima Periódica. Números Irracionais. Ordem, simetria, operações, 
potenciação e radiciação e suas propriedades. Média aritmética e ponderada; 
Razões e Proporções: Razão: Proporção. Propriedade fundamental da proporção. Razão e 
proporção de segmentos. Polígono e figuras semelhantes. Aplicações práticas das razões. 
Divisão proporcional. 
Álgebra 
Expressões algébricas: Elementos históricos. Expressões Numéricas e sua importância. 
Prioridade das operações numa expressão algébrica. Monômio, polinômios e suas operações. 
Valor numérico de uma expressão algébrica.  A regra dos sinais. Propriedade de potenciação e 
radiciação. Fatoração e produtos notáveis;  
Equação do 1º grau: Introdução as equações e sentenças matemáticas. Equação e desigualdade 
do 1º grau com uma variável. Sistemas de equações e problemas;  
Equação do 2º grau: Resolução de equações completas e incompletas, sistemas  de equações do 
2º grau;  
Funções quadráticas: Definição. Coeficientes. Concavidade. Zeros. Gráficos. Relação entre as 
raízes e composição da equação do 2º grau. 
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1.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO DE TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 
 
CITOLOGIA – ORGANIZAÇÃO CELULAR: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. 
BIOQUÍMICA DA CÉLULA: energia, transportes de substâncias através da membrana. 
DIVISÃO CELULAR. CÉLULAS-TRONCO. BIOTECNOLOGIA E CLONAGEM. 
EMBRIOLOGIA HUMANA – GAMETOGÊNESE. FASES E CARACTERÍSTICAS DO 
DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO. ANEXOS EMBRIONÁRIOS. 
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA – ANATOMIA E FISIOLOGIA DOS SISTEMAS 
HUMANOS: sistemas nervoso, circulatório, respiratório, digestivo, endócrino, reprodutor, 
imunológico, tegumentar, esquelético e muscular. 
HISTOLOGIA – ESTRUTURA E FUNÇÃO DOS TECIDOS HUMANOS: sistemas epitelial, 
conjuntivo, muscular e nervoso. 
GENÉTICA HUMANA – ALELOS MÚLTIPLOS E GRUPOS SANGUÍNEOS: sistema ABO e 
Rh. HEREDOGRAMAS E GENEALOGIAS. DETERMINAÇÃO DO SEXO E HERANÇAS 
LIGADAS AO SEXO. SÍNDROMES E ANOMALIAS GENÉTICAS. TERAPIA GÊNICA. 
BIOLOGIA DE ORGANISMOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA – ORGANISMOS 
CAUSADORES DE ENFERMIDADES HUMANAS: vírus, bactérias patogênicas, protozoários 
e vermes parasitas. 
 
 
1.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO DE CURSO TÉCNICO DE MEIO 
AMBIENTE 
 

• AS CADEIAS ALIMENTARES: FLUXO DE ENERGIA E CICLO DA MATÉRIA NOS 
ECOSSISTEMAS 

• POLÍTICA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
• DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS BRASILEIROS 
• A BIOSFERA E SUAS DIVISÕES 
• DESEQUILÍBRIOS AMBIENTAIS 
• FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 
• INTERAÇÕES ECOLÓGICAS 
• DINÂMICA POPULACIONAL 
• PROBLEMAS AMBIENTAIS URBANOS 
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1.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO DE CURSO TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Conhecimentos Gerais 
História Geral – século XIX aos dias atuais 
História do Brasil (incluindo Maranhão) – século XIX aos dias atuais 
 
 
 
 
 
 
 
2 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O 5º ANO (4ª SÉRIE) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
 
2.1  LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 5º ANO (4ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
1-Leitura e interpretação textual 
2-Produção textual (paragrafação, sequência lógica do texto, gramática, ortografia e 
criatividade) 
3-Gramática 
Sílaba 

� Classificação quanto ao número de sílabas (monossílabos, dissílabos, trissílabos e 
polissílabos)  

Sinônimo e Antônimo  
 
Substantivo 

� Próprio/comum; simples/composto 
� Flexão do substantivo 
� Gênero, número e grau 

Adjetivo 
�  e Locução adjetiva 

Verbo 
� Tempos verbais (presente, pretérito e futuro no modo indicativo 

Pronome 
� Pessoal do caso reto 

Sinais de Pontuação 
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Tipos de Frases (afirmativas, negativas, exclamativas e interrogativas) 
Ortografia 

� Emprego das letras : C e G; F e V; T e D; G e J 
� Uso do M antes de P e B 

 
 
2.2  MATEMÁTICA PARA O 5º ANO (4ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
1- Números Naturais (situações problema) 

�  Cardinais e Ordinais  
2- Sistema de Numeração Decimal (situações problema) 
3- Operações Fundamentais (situações problema) 

� Adição, subtração, multiplicação e divisão 
4-Números Racionais (situações problema) 
Fração: noções 
5-Sistema de medidas (situações problema) 

� Comprimento 
� Massa 
� Tempo 

6-Sistema Monetário 
 
3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O 7º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
3.1 LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 7º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

01.  Interpretação do texto 
• Estudo do vocabulário 

 
02. Produção do texto: 

2.1. Narração: 
• Elementos narrativos: personagens, enredo, tempo, espaço, etc. 

 
03. Gramática: 

3.1. Fonologia: 
• Ortografia: s/z, x/ch, g/j; 
• Acentuação gráfica: oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas; 
• Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 

Av. dos Portugueses s/n. Campus do Bacanga CEP: 65.050-000  
 Fone: 98 – 99913310 e-mail: colun@ufma. Br - Säo Luís – MA. 

 
 

  

3.2.  Morfologia: 
• Substantivos: Flexão de número: plural dos substantivos simples; 
• Adjetivos: Flexão de número: plural dos adjetivos simples e compostos; 
• Pronomes: identificação e classificação. 

 
 
 
3.2  MATEMÁTICA PARA O 7º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

• Números naturais e suas operações ( adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação). 

• Divisibilidade (divisores e múltiplos), critérios de divisibilidade, números primos, 
decomposição de um número natural, máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum. 

• Números Racionais na forma fracionária, situações-problemas envolvendo frações 
equivalentes; simplificação de frações; adição, subtração, multiplicação, divisão, 
multiplicação e potenciação com frações. 

• Números racionais na forma decimal (adição, subtração, multiplicação e divisão com 
números decimais; multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000). 

• Porcentagem (Situações problemas) 
• Estudando Medidas (comprimento, perímetro, áreas do retângulo e do quadrado). 
• Polígonos (elementos do polígono; classificação dos polígonos; triângulos e 

quadriláteros). 
 
 
 
 
4  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O 8º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 8º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

01. Interpretação do texto: 
• Estudo do vocabulário. 

 
02. Produção do texto: 

2.1. Tipologia textual: narração, dissertação e descrição; 
2.2. Gênero textual: notícia ou reportagem, crônica ou texto opinativo; 
2.3. Coerência textual: 
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• Na narração; 
• Na dissertação. 
2.4. Pontuação. 

 
03. Gramática: 

3.1. Fonologia: 
• Ortografia: uso do porquê, , mal/mau, onde/aonde. 

 
                    3.2.  Morfologia:  

• Pronomes: emprego dos verbos regulares nos tempos dos modos Indicativo e 
Subjuntivo; 

• Advérbios e Locuções Adverbiais: identificação e classificação. 
 
                        3.3.  Sintaxe: 

• Frase, Oração e Período; 
• Sujeito: identificação e classificação; 
• Predicado: nominal e verbal; 
• Predicação verbal: verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo 

indireto e transitivo direto e indireto. 
 
 
4.2 MATEMÁTICA PARA O 8º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

• Números inteiros e suas operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz quadrada). 

• Números racionais e suas operações. 
• Ângulos e suas classificações, ângulos congruentes e adjacentes, ângulos 

complementares e suplementares, ângulos opostos pelo vértice. 
• Equações e sistemas do 1º grau (situações problema). 
• Razões e proporções, grandezas proporcionais (situações problema). 
• Regra de três simples. 
• Problemas envolvendo porcentagem e juros. 

 
5  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O 9º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
5.1 LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 9º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

01. Interpretação do texto: 
• Estudo do vocabulário. 
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02. Produção do texto: 
2.1. Texto publicitário; 
2.2. Texto humorístico; 
2.3. Charges, quadrinhos e tiras; 
2.4. Qualidades e defeitos do texto; 
2.5. Pontuação. 

 
03. Ortografia: onde/aonde, a/há/à 
04. Morfologia: 

                              4.1. Verbo: Irregulares: modos: Indicativo, Subjuntivo e Imperativo 
                              4.2.  Preposição: identificação e classificação; 

• Crase. 
     4.3. Conjunção: coordenativa e subordinativa. 

 
05. Sintaxe: 

                  5.1. Predicado: nominal, verbal e verbo–nominal; 
• Predicação verbal: verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo 

indireto ou transitivo direto e indireto; 
• Predicativo: do sujeito e do objeto. 

5.2. Complementos verbais: objeto direto ou do sujeito. 
                    5.3. Adjuntos adverbiais. 

 
 
5.2  MATEMÁTICA PARA O 9º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

• Números Reais. 
• Geratriz de uma dízima. 
• Polinômios, expressões algébricas e operações algébricas com polinômios. 
• Equações e inequações do 1º grau, equações literais do 1º grau. 
• Sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas. 
• Noções de geometria ( ângulos, conceitos primitivos, postulados, retas coplanares, retas 

transversais e paralelas, figuras geométricas com suas propriedades e teoremas). 
• Polígonos ( elementos de um polígono, soma das medidas dos ângulos internos de um 

polígono qualquer ). 
• Triângulos e Quadriláteros. 
• Fatoração e produtos notáveis, Fração algébrica, equações fracionárias e sistemas de 

equações fracionárias. 
6  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
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6.1  LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO MÉDIO 
 
A linguagem: 

• Língua e linguagem; 
• Norma culta e variedades linguísticas; 
 

A escrita: 
• A escrita e a leitura; 
• Interpretação de texto; 
• A relação entre a fala e a escrita; 
• Fonologia: letra, fonema, dígrafos, encontros vocálicos, encontros consonantais e 

separação silábica; 
• Acentuação gráfica e ortografia (Novo Acordo Ortográfico). 

 
O texto: 

• Texto e contexto: intertextualidade; 
• O texto narrativo: elementos da narrativa; 
• O texto dissertativo; 
• O texto poético; 
• O conto, a crônica, a tira, a charge, o cartum, o texto jornalístico. 

 
A gramática: 

• Morfologia: estrutura e formação das palavras, as classes de palavras; 
• Sintaxe: frase, oração e período. Termos da oração. Orações coordenadas e 

subordinadas. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase; 
• Semântica: conotação e denotação. Figuras de linguagem;  
• Sinais de pontuação. 

 
Referências bibliográficas: 
 

O candidato pode utilizar qualquer material didático (gramáticas, livro texto, etc.) 
para estudo da Língua Portuguesa referente aos conteúdos ministrados no Ensino 
Fundamental de 6º ao 9º ano, desde que estejam de acordo com a Nova Ortografia da Língua 
Portuguesa (NOLP). 

 
 

6.2  MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO 
 
Aritmética 
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Números Naturais: Introdução, igualdade, desigualdade e operações com números naturais. 
Múltiplos e Divisores Naturais. Números primos. Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
Máximo Divisor Comum (MDC) e suas relações. Potenciação, Radiciação e suas 
propriedades;Critérios de Divisibilidade: Critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 
10;Números Inteiros: Introdução, Origem dos sinais, Curiosidades e a Reta Numerada. 
Ordem, Simetria, operações, potenciação e radiciação de números inteiros e suas 
propriedades;Números Racionais e Irracionais: A idéia das frações e números decimais. 
Relação entre números Racionais e frações. Leitura de frações e números decimais. 
Transformação de frações em Números Decimais e o inverso. Operações, expressões de 
números decimais e comparações entre números decimais. Números mistos. Simplificação 
de frações. Representação na Reta Numérica. Porcentagem. Dízima Periódica. Números 
Irracionais. Ordem, simetria, operações, potenciação e radiciação e suas propriedades. 
Média aritmética e ponderada;Razões e Proporções: Razão: Proporção. Propriedade 
fundamental da proporção. Razão e proporção de segmentos. Polígono e figuras 
semelhantes. Aplicações práticas das razões. Divisão proporcional. 
 
Álgebra 
Expressões algébricas: Elementos históricos. Expressões Numéricas e sua importância. 
Prioridade das operações numa expressão algébrica. Monômio, polinômios e suas 
operações. Valor numérico de uma expressão algébrica.  A regra dos sinais. Propriedade de 
potenciação e radiciação. Fatoração e produtos notáveis; Equação do 1º grau: Introdução as 
equações e sentenças matemáticas. Equação e desigualdade do 1º grau com uma variável. 
Sistemas de equações e problemas; Equação do 2º grau: Resolução de equações completas e 
incompletas, sistemas  de equações do 2º grau; Funções quadráticas: Definição. Coeficientes. 
Concavidade. Zeros. Gráficos. Relação entre as raízes e composição da equação do 2º grau. 
Geometria 
Ângulos: História e conceito. Consecutivos, adjacentes, opostos pelo vértice e congruentes. 
Medida de um Ângulo e operações. Interior e Exterior de um ângulo. Ângulos 
complementares e suplementares; Polígonos: Área e perímetro dos polígonos. Números de 
lados e diagonais. Soma dos ângulos internos e externos. Polígonos regulares. Triângulos. 
Classificação. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Teorema do ângulo interno. 
Relações métricas nos triângulos. Congruência de triângulos. Razão entre segmentos de reta. 
Segmentos proporcionais. Feixe de retas paralelas. Semelhança de triângulos e estudos de 
casos. Os quadriláteros e suas classificações. Circunferência e círculo. Área do círculo e 
comprimento da circunferência.Principais ângulos da circunferência. 
 


