




MANUAL DO CANDIDATO
UFRN | 2005

Processo Seletivo para Educação Superior a Distância





MENSAGEM DO REITOR

Caro (a) Candidato (a),

Pela primeira vez em sua história, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte se prepara para realizar um processo 
seletivo visando ao preenchimento de vagas em cursos de graduação na modalidade a distância.

Tal fato somente está se tornando possível devido à criação, na estrutura da universidade, há pouco mais de dois anos, 
de uma Secretaria de Educação a Distância, que começa a colher os frutos da sua implantação.

Para este primeiro processo seletivo, estamos oferecendo vagas em três cursos de licenciatura: Matemática, Química 
e Física. São 540 vagas a partir de pólos de apoio localizados nos campi de Currais Novos, Nova Cruz e Macau, no Estado do 
Rio Grande do Norte, além de mais 1.020 vagas em 7 pólos nos Estados da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas. Significa 
dizer que a UFRN expande suas ações para além das divisas do Rio Grande do Norte, passando a contribuir de forma mais 
efetiva para o desenvolvimento da educação em outras regiões do país, como convém a uma universidade federal de grande 
porte, com um quadro discente que conta, atualmente, com cerca de 27 mil alunos.

 Este manual, contendo as principais informações sobre o processo seletivo para os cursos a distância, foi feito 
pensando especialmente em você. Leia-o atentamente e siga as orientações nele contidas. Escolha o curso que melhor 
se adapte às suas aptidões pessoais. Encare as provas com seriedade e confiança. Pessoalmente, espero que o processo 
atenda às suas expectativas e que você consiga realizar, através do seu próprio esforço, o tão almejado sonho de tornar-se 
aluno de uma universidade federal.

JOSÉ IVONILDO DO RÊGO

Reitor
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I - INFORMAÇÕES GERAIS

1. Inscrições

O candidato deverá, obrigatoriamente:

» ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identificação;

» preencher todos os campos do Formulário de Inscrição.

1.1 Formas de se inscrever

» Via Internet 

» Presencial – realizada no pólo (cidade) em que o candidato escolheu para sua 1ª opção de curso.

• O preenchimento do Formulário, tanto manualmente quanto via Internet, é de inteira responsabilidade do 
candidato.
• Não serão acatadas reclamações em razão de prejuízos decorrentes de preenchimento incorreto.

1.1.1 Inscrições feitas via Internet 

» A partir das 8 horas do dia 08 de agosto até as 23h59min do dia 19 de agosto de 2005.

» Acesse o site www.comperve.ufrn.br e siga as instruções do Manual do Candidato, constante no site.

» Imprimir a GRU (Guia de Recolhimento da União), para poder efetuar o pagamento da taxa de inscrição, exclusiva-
mente, nas agências do Banco do Brasil, no horário de seu funcionamento.

1.1.2 Inscrições feitas de forma presencial 

» Realizadas no período de 08 a 19 de agosto de 2005, no horário das 8 às 17 horas.

» Faça o depósito identificado, referente a taxa de inscrição, exclusivamente, em uma das agências do Ban-
co do Brasil, preenchendo o identificador 1 com o número 15310315234288322 e o Identificador 2 com o 
CPF do Candidato.

» Entregue o comprovante de depósito no pólo em que pretende realizar o curso (1ª opção).

» Receba o Material de Inscrição, constituído pelo Manual do Candidato e um Formulário de Inscrição.

» Preencha e devolva, logo em seguida, o Formulário de Inscrição.

» Exiga o recibo de entrega do Formulário.

• Preencha o Formulário com caneta esferográfica comum, de tinta azul ou preta.
• Não utilize borracha nem corretivo.
• Preencha, como treino, o Rascunho de Formulário que se encontra no Anexo 2 deste Manual.

Não serão aceitos Formulários rasurados ou fotocopiados.
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» Escreva em letra de forma, na parte superior de cada campo do Formulário de Inscrição, as informações solicitadas. 
Veja a seguir como preenchê-lo.

Preenchimento CORRETO das bolhas     NÃO preencha assim     etc.

VEJA MODELO DE PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO NO ANEXO 1 DESTE MANUAL

CAMPO PREENCHIMENTO

1 Nome do candidato (escrito em letra de forma, deixando um espaço em branco entre uma palavra e 
outra). Se o espaço não for suficiente, abrevie exclusivamente os nomes intermediários. Preencha 
a bolha correspondente a cada letra, na respectiva coluna. 

2 Data de nascimento (primeiro o dia, depois o mês e, por último, o ano em que nasceu). Preencha a 
bolha correspondente a cada número, na respectiva coluna.

3 CPF (escreva o número sem transcrever traço nem ponto). Preencha a bolha correspondente a cada 
número, na respectiva coluna. 

4 Número do documento de identificação (escreva o número sem transcrever traço e ponto). Preencha 
a bolha correspondente a cada número, na respectiva coluna.

5 Emissor (UF) (escreva a sigla do estado em que seu documento de identificação foi emitido). 
Preencha a bolha correspondente.

6 Necessidades especiais (se tiver algum tipo de deficiência, preencha a bolha correspondente).  
Obs.: Leia o item 2 deste Manual.

7 Sexo (preencha a bolha correspondente).

8 Tipo de carteira (preencha a bolha correspondente à sua preferência).

9 Língua Estrangeira (preencha a bolha correspondente à sua opção). Esta não poderá ser 
modificada.

10 Opção de curso (preencha as bolhas correspondentes às suas opções e aos pólos referentes aos 
cursos escolhidos). Estas não poderão ser modificadas.

11 Questionário socioeconômico (Consulte a página 13 deste Manual e escreva o número que corresponde 
às suas respostas). Preencha a bolha correspondente na respectiva coluna. 

12 Declaração (após ler a Declaração, date-a e assine-a).

13 a 21 Informações para Contato (deixe um espaço em branco entre uma palavra e outra e, se os espaços 
não forem suficientes, abrevie os nomes intermediários). Preencha a bolha correspondente a cada 
letra ou número, na respectiva coluna. 
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ATENÇÃO: Caso necessite adquirir outro Formulário de Inscrição, poderá fazê-lo exclusivamente no local 
onde está realizando sua inscrição, mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais). 

Será obrigatória a devolução do Formulário rasurado.

1.2 Validação da inscrição

» O candidato devidamente inscrito poderá acessar o site www.comperve.ufrn.br e consultar sobre a validação de sua 
inscrição a partir do dia 29 de agosto de 2005.

» O candidato devidamente inscrito cuja inscrição não estiver validada, deverá enviar à COMPERVE, via fax ou por 
correio, para que seja providenciada a validação, cópia do: 

• Comprovante de Pagamento (para o candidato que fez a inscrição via Internet);

• Comprovante de entrega do Formulário (para o candidato que fez a inscrição presencial). 

» Fax : 84-3211 9202; End.: BR 101, Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 50972-970 – Natal/RN

A divulgação dos locais de realização das provas estará disponível no site www.comperve.ufrn.br a partir do 
dia 12 de setembro de 2005.

2. Portadores de necessidades especiais

» O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para realizar as provas deverá 
entregar um requerimento (em 2 vias) no pólo em que realizou sua inscrição, nos dias úteis do período de 08 a 19 
de agosto de 2005, no horário das 08 às 17 horas, acompanhado de um atestado médico com a descrição de sua 
necessidade e especificando o tratamento diferenciado adequado.

3. Algumas recomendações importantes

» Saia de casa com antecedência, pois não será permitida a entrada de candidato retardatário.
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VOCÊ É OBRIGADO A LEVAR VOCÊ NÃO DEVE LEVAR

 O original do documento de identificação 
utilizado na inscrição.

 Caneta esferográfica de cor preta.

 Telefone celular
 Qualquer tipo de aparelho eletrônico
 Arma
 Calculadora
 Câmera Fotográfica
 Dicionário, livro, apostila, “dicas” ou outros materiais didáticos
 Lápis grafite
 Boné
 Corretivo,  borracha

4. Aplicação das Provas

O candidato utilizará a caneta esferográfica no preenchimento da Folha de Respostas e na transcrição 
definitiva da Redação.

» Horário de acesso ao local de aplicação: 7h15min às 7h50min (acerte seu relógio pelo horário da TELEMAR local).

» Número de questões: 55 (cinqüenta e cinco) de múltipla escolha e 1 (uma) Redação.

» Tempo para responder a todas as questões, identificar-se na capa do Caderno de Provas, assinar e preencher a Folha 
de Respostas: 4 horas e meia. 

Obs.: O candidato portador de necessidades especiais que tenha solicitado atendimento especial para realizar as pro-
vas terá direito a uma hora de acréscimo.

As Folhas de Respostas são insubstituíveis. Não amasse, dobre ou rasure as mesmas.

No Caderno de Provas, somente se identifique no espaço destinado a esse fim, ou terá sua prova anulada.

5. Critérios para correção da Redação

» Será corrigida  a Redação do  candidato que: 

• obtiver pelo menos 4 (quatro) acertos no total das questões de múltipla escolha, das disciplinas Português, Língua 
Estrangeira, História, Geografia e Biologia;

• obtiver pelo menos 6 (seis) acertos no total das questões de múltipla escolha das disciplinas Física, Matemática e 
Química;
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• inserir-se no grupo constituído por um número de candidatos correspondente a, no máximo, 2 (duas) vezes o total de 
vagas oferecidas para o curso de sua 1ª opção, considerando-se os primeiros classificados de acordo com a ordem 
decrescente do número de acertos obtidos nas questões de múltipla escolha.

» Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado à transcrição definitiva da 
Redação. Resposta escrita no espaço destinado a rascunho não será avaliada.

» Escreva de modo legível. Dúvidas geradas por grafia, sinal ou rasura implicarão redução de pontos.

5.1. Resultados individuais

» Será eliminado o candidato que:

• obtiver nota inferior a 2 (dois) na Redação.

• se identificar em outro espaço além daquele reservado para esse fim. 

• transcrever, em caráter definitivo, a Redação com lápis grafite.

» A Nota Final (NF) será obtida pela média ponderada entre a Nota das Questões de Múltipla Escolha (NME), peso 4, e 
a Nota da Redação (NR), peso 6.

» Para efeito de apresentação dos resultados da nota final do candidato, levar-se-á em conta o arredondamento para 
duas casas decimais.
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II - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

Suas informações não influirão no resultado de seu desempenho como candidato à UFRN. Os dados coletados serão 
analisados estatisticamente, sendo de muita importância para se conhecer o perfil da clientela que pretende ingressar nesta 
Instituição.

É fundamental que as respostas sejam verdadeiras. Responda a todos os itens no campo apropriado do Formulário 
de Inscrição, colocando o número do código relativo a cada um deles.

06. Número de pessoas da família que moram com você

Atenção: Se você for casado, refira-se à sua própria família

1. Uma

2. Duas

3. Três

4. Quatro a seis

5. Sete ou mais

6. Não mora com familiares

07. Chefe da família

1. O pai 

2. A mãe 

3. Você mesmo

4. Outra pessoa

08. Sua ocupação profissional

Veja neste Manual, na página 17, o código da categoria que 
mais se aproxima da sua ocupação.
Instrução válida também para os itens 22 e 24.

09. Renda mensal do candidato

1. Não tem renda

2. Até 1 salário mínimo

3. Até 2 salários mínimos

4. Mais de 2 até 5 salários mínimos

5. Mais de 5 até 10 salários mínimos

6. Mais de 10 salários mínimos

01. Sexo

1. Masculino

2. Feminino

02. Estado Civil

1. solteiro

2. casado

3. separado / desquitado / divorciado

4. outro

03. Idade (em anos) em 31 de dezembro de 2005

04. Estado em que reside

01. RN

02. PB

03. PE

04. AL

05. Outro estado

05. Situação de moradia

1. Mora em casa própria dos pais

2. Mora em casa alugada pelos pais

3. Mora em sua própria casa

4. Mora em casa alugada por você

5. Mora em república, casa de estudantes ou pensionato

6. Mora em casa de parentes ou amigos

7. Mora em casa situada em área de invasão



UFRN • Processo Seletivo 200514

10. Participação na renda familiar

1. Não trabalha, recebe ajuda financeira da família

2. Trabalha e recebe ajuda financeira da família

3. Trabalha, não recebe ajuda financeira da família

4. Trabalha e contribui parcialmente para o sustento da  
família

5. Trabalha e é responsável pelo sustento da família

11. Meio de transporte que mais utiliza

1. Coletivo

2. Carro próprio ou da família

3. Outro

12. Tipo de escola onde cursou o Ensino Fundamental 
(ou equivalente)

1. Todo em escola pública

2. Todo em escola particular

3. Parte em escola pública, parte em escola particular

4. Outro tipo de escola

13. Tipo de escola onde cursou o Ensino Médio (ou 
equivalente)

1. Todo em escola pública

2. Todo em escola particular

3. Parte em escola pública, parte em escola particular

4. Outro tipo de escola

14. Turno em que cursou ou está cursando o Ensino 
Médio (ou equivalente)

1. Todo diurno

2. Todo noturno

3. Parte diurno, parte noturno

15. Ano de conclusão do Ensino Médio (ou equivalente)

1. Deverá concluir em 2005

2. 2004

3. 2003

4. 2002

5. 2001 ou antes

16. Tipo de Curso do Ensino Médio

1. Regular

2. Magistério

3. Técnico-profissionalizante

4. Supletivo

5. Outro

17. Freqüentou cursinho para prestar vestibular?

1. Não

2. Sim, da rede particular

3. Sim, da rede pública

4. Sim, curso de matérias isoladas

5. Sim, cursinho e curso de matérias isoladas

18. Número de vezes que prestou vestibular

1. Nenhuma 

2. Uma 

3. Duas 

4. Três ou mais 

19. Motivo de sua escolha no curso

1. Ingresso no Ensino Superior

2. Identificação com a carreira do ensino/vocação

3. Necessidade de promoção no trabalho

4. Oferta de mercado de trabalho 

5. Outro

20. O que você espera do curso?

1. Aquisição de cultura geral

2. Aquisição do conteúdo da formação  (teorias,    me-
todologias, procedimentos de ensino, técnicas, etc.)
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3. Obtenção de um diploma em Nível Superior

4. Melhores perspectivas de ganhos materiais

5.Outro

21. Grau de instrução do pai (instrução válida também 
para o item 23)

1. Analfabeto

2. Ensino Fundamental incompleto

3. Ensino Fundamental completo

4. Ensino Médio incompleto

5. Ensino Médio completo

6. Ensino Superior incompleto

7. Ensino Superior completo

8. Pós-graduação

9. Desconhece (ou falecido)

22. Ocupação profissional do pai

Ver instruções no item 8.

23. Grau de instrução da mãe

Códigos iguais aos do item 21.

24. Ocupação profissional da mãe

Ver instruções no item 8.

25. Renda mensal da família

1. Até 1 salário mínimo

2. Mais de 1 até 5 salários mínimos

3. Mais de 5 até 10 salários mínimos

4. Mais de 10 até 20 salários mínimos

5. Mais de 20 salários mínimos

26. Qual é o meio que você mais utiliza para se manter 
informado?

1. Jornal (escrito)

2. Jornal (televisão)

3. Jornal (rádio)

4. Revista

5. Internet

6. Outras fontes

27. Número de livros que leu no ano 
(excetuando os escolares)

1. Nenhum

2. No máximo dois 

3. De três a cinco

4, De seis a oito 

5. Mais de oito

28. Quantas horas por semana , aproximadamente, você 
dedica aos estudos, excetuando as horas  de aula?

1. nenhuma, apenas assisto às aulas

2. uma a duas

3. três a cinco

4. seis a oito

5. mais de oito

29. Indique onde utiliza o computador

1. em casa

2. no trabalho

3. em LAN house

4. em outros lugares

30. Com que finalidade você utiliza o computador?

1. para entretenimento

2. para trabalhos escolares

3. para trabalhos profissionais 

4. para comunicação via e-mail

5. bate-papo
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31. Qual é a sua religião?

1. Não tenho religião.

2. Católica

3. Anglicana

4. Protestante

5. Espírita

6. Judaica

7. Umbanda

8. Candomblé

9. Outra

32. Como você define sua cor?

1. Branca

2. Negra

3. Amarela (de origem oriental)

4. Parda/mulata

5. Indígena (ou de origem indígena) 
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AGRUPAMENTOS DE OCUPAÇÕES (válidos para os itens 8, 22 e 24 do Questionário Socioeconômico)

Atenção: Se seu pai (ou mãe ) ou responsável for aposentado(a) / falecido (a), indicar a ocupação que ele(a) exerceu na 
maior parte da vida.

1. ALTO CARGO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO, PROPRIETÁRIO DE GRANDE EMPRESA E ASSEMELHADOS

Banqueiro, Senador, Deputado, Diplomata, Alto posto militar (Almirante, General, Brigadeiro), Alto posto administrati-
vo no serviço público, Alto cargo de chefia ou gerência em grandes organizações, Grande empresário (mais de 100 empre-
gados), Comerciante, Industrial, Prestador de serviços, Fazendeiro, Outra ocupação com características semelhantes.

2. PROFISSIONAL LIBERAL, DIRETOR OU GERENTE, PROPRIETÁRIO DE EMPRESA DE PORTE MÉDIO E ASSEMELHADOS 

Profissional liberal de nível superior (Médico, Engenheiro, Arquiteto, Advogado, Dentista, etc.), Cargo técnico-cientí-
fico (Pesquisador, Químico industrial, Professor de ensino superior, Jornalista, etc.), Tabelião, Prefeito, Vereador, Oficial de 
Força Armada (exceto Almirante, General, Brigadeiro), Dono de empresa de porte médio (10 a 100 empregados), Comer-
ciante, Industrial, Prestador de serviços, Fazendeiro, Chefe ou gerente de grande ou média empresa, Outra ocupação com 
características semelhantes.

3.SUPERVISOR OU INSPETOR DE OCUPAÇÕES NÃO-MANUAIS, PROPRIETÁRIO DE PEQUENA EMPRESA E ASSEMELHADOS

Bancário, Oficial de justiça, Professor primário ou secundário, Despachante, Pastor evangélico, Representante comer-
cial, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório ou outra ocupação que exija 2º grau completo (incluindo funcionário públi-
co com esse nível de instrução e que exerça atividades semelhantes), Posto militar de Sargento, Subtenente e equivalentes, 
Pequeno empresário (01 a 10 empregados), Comerciante, Industrial, Prestador de serviços, Fazendeiro, Outra ocupação 
com características semelhantes.

4. OCUPAÇÕES NÃO-MANUAIS DE ROTINA, SUPERVISOR DE TRABALHO MANUAL, OCUPAÇÕES MANUAIS ESPECIALIZA-
DAS E ASSEMELHADOS

Telefonista, Mecanógrafo, Contínuo, Recepcionista, Motorista, Chefe de turma, Mestre de produção fabril, Operário 
qualificado − com um mínimo de aprendizado profissional (Mecânico, Gráfico, Metalúrgico, Ferramenteiro, etc.), Cozinheiro 
ou Garçom de restaurante, Costureiro, Porteiro, Serralheiro, Marceneiro, Funcionário público no exercício de atividades 
semelhantes, Posto militar de Soldado, Cabo e equivalentes, Comerciário, Industriário, Dono de quitanda ou pequeno pro-
prietário (sem empregados), Outra ocupação com características semelhantes.

5. OCUPAÇÕES MANUAIS NÃO-ESPECIALIZADAS E ASSEMELHADAS

Operário (não-qualificado), Servente, Carregador, Empregada doméstica, Cozinheira, Passadeira, Lavadeira, Arruma-
deira, Gari, Biscateiro, Faxineiro, Lavador, Garrafeiro, Pedreiro, Garçom de botequim, Cobrador de ônibus, Guarda-noturno, 
Lavrador ou agricultor (assalariado), Meeiro, Balconista de quitanda ou assemelhados, Vendedor ambulante, Outra ocupa-
ção com características semelhantes.

6. OCUPAÇÕES DO LAR, ESTUDANTE E ASSEMELHADAS

Dona-de-casa, Pessoa do sexo masculino que depende financeiramente da esposa ou companheira, Estudante.

7. SEM OCUPAÇÃO

8. DESCONHECE A OCUPAÇÃO 
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III - EDITAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE), 
considerando os termos da Resolução nº 042/2005, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) de 12 de julho de 
2005 e da Resolução nº 014/2005, do Conselho de Administração (CONSAD) de 14 de julho de 2005, torna público que:

I – DO PROCESSO SELETIVO

1. O Processo Seletivo para Educação Superior a Distância na UFRN, para ingresso no segundo período do ano de 2005 
será aplicado, simultaneamente, nos pólos de apoio, distribuídos nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co e Alagoas, abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de escolarização do ensino médio e obedecerá às 
diretrizes deste Edital.

1.1. Serão oferecidas 1560 vagas nos cursos de Licenciatura a distância em Matemática, Física e Química, conforme 
Distribuição de Vagas por Pólos e por Cursos, em anexo.

2. O Processo Seletivo estará aberto aos portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou curso equivalente).

II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO

3. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções constantes 
neste Edital, na Resolução e no Manual do Candidato.

4. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo, serão de sua inteira responsabi-
lidade.

4.1. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as con-
seqüências de eventuais erros que seu representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.

5. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que usar dados de identifica-
ção de terceiros para realizar a sua inscrição.

6. A inscrição somente será consolidada mediante confirmação, pela COMPERVE, do pagamento efetuado.

7. É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento (para o candidato que fez a inscrição via 
Internet) ou o comprovante de entrega do Formulário de Inscrição (para o candidato que fez a inscrição presencial). 

7.1. Os comprovantes referidos no item 7 são instrumentos de comprovação da inscrição efetuada devendo ser guarda-
dos até a data da validação da inscrição.

8. Se o pagamento for efetuado por cheque sem o devido provimento de fundos, a COMPERVE cancelará automaticamente 
a inscrição do candidato.

9. Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição.
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9.1. Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição, a(s) anterior(es) será(ão) automaticamente 
anulada(s) e a(s) taxa(s) não será(ão) devolvida(s).

10. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.

11. Após o envio eletrônico ou a entrega do Formulário de Inscrição, será proibido substituir opções de curso ou língua 
estrangeira.

11.1. A COMPERVE não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição via Internet por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

12. O candidato poderá optar por dois cursos (1ª e 2ª opções).

13. O candidato que não identificar, no Formulário de Inscrição, a língua estrangeira escolhida ou que efetuar dupla marca-
ção fará, obrigatoriamente, prova de INGLÊS.

14. O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para realizar as provas deverá entre-
gar um requerimento (em 2 vias) no pólo em que realizou sua inscrição, nos dias úteis do período de 08 a 19 de agosto de 
2005, no horário das 08 às 17 horas, acompanhado de um atestado médico com a descrição de sua necessidade e especi-
ficando o tratamento diferenciado adequado.

14.1. A condição especial de que trata o item 14 será desconsiderada caso o pedido do requerente não seja efetuado no 
período estabelecido.

15. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:

a) carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública;

b) carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

c) carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc.);

d) passaporte;

e) certificado de Reservista;

f) carteira de Trabalho;

g) carteira Nacional de Habilitação contendo foto;

h) carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como identidade.

III − DA INSCRIÇÃO

16. A inscrição poderá ser feita via Internet ou de forma presencial (realizada no pólo em que o candidato escolheu para sua 
1ª opção de curso).

16.1. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de iden-
tificação conforme definido no item 15 e preencher todos os campos do Formulário de Inscrição.
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17. A inscrição via Internet deverá ser feita a partir das 8 horas do dia 08 de agosto até às 23h59min do dia 19 de agosto de 
2005, observando os seguintes procedimentos:

a) acessar o site www.comperve.ufrn.br, no qual estarão disponíveis, on-line, o Manual do Candidato, o Edital do Pro-
cesso Seletivo e o Formulário de Inscrição;

b) preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes no mesmo e no Manual 
do Candidato;

c) enviar eletronicamente o Formulário de Inscrição, procedimento que irá gerar o seu número de inscrição;

d) imprimir a GRU (Guia de Recolhimento da União), para poder efetuar o pagamento da taxa de inscrição;

e) efetuar o pagamento, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), no período de 08 a 22 de agosto de 2005, exclusivamente 
nas agências do Banco do Brasil, no horário de seu funcionamento.

17.1. Só serão admitidos pagamentos de inscrição no período referido na letra e deste item.

18. A inscrição feita de forma presencial será realizada no período de 08 a 19 de agosto de 2005, no horário das 08 horas 
às 17 horas, em um dos locais indicados no quadro a seguir, conforme a 1ª opção de curso do candidato:

PÓLO ENDEREÇO
Rio Grande do Norte 

Macau Campus de Macau, UFRN – Rua Padre João Clemente, s/n – Macau - RN

Nova Cruz Campus de Nova Cruz – Biblioteca Setorial – UFRN – Nova Cruz - RN

Currais Novos Campus de Currais Novos, Bloco B, sala 5 – UFRN – Currais Novos - RN 

Paraíba

Campina Grande
Coordenadoria Institucional de Programas Especiais – CIPE – 2º andar, sala 206 – Cam-
pus I – UEPB – Av. das Baraúnas, 351. Campina Grande – PB 

Pernambuco

Garanhuns

Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns – FFPG – 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105, São José - Garanhuns / PE

Nazaré da Mata

Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata – FFPNM

Rua Prof. Américo Brandão, 43 - Nazaré da Mata / PE.
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Petrolina

Faculdade de Formação de Professores de Petrolina – FFPP

BR 203, Km 2. - Petrolina / PE

Surubim

Prefeitura Municipal de Surubim

Rua João Batista, 80, Centro, Surubim / PE

Tabira

Secretaria Municipal de Educação

Rua Silvana Silveira e Silva, s/n, Centro, Tabira / PE

Alagoas

Maceió
Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE – Praça Visconde de Sinimbú, 206, Cen-
tro. Maceió – AL 

18.1. O candidato deverá seguir as seguintes etapas:

a) fazer o depósito identificado, referente a taxa de inscrição, em uma das agências do Banco do Brasil, preenchen-
do o Identificador 1 com o número 15310315234288322 e o Identificador 2 com o número do CPF do candidato.

b) entregar o comprovante de depósito no pólo em que pretende realizar o curso (1ª opção;

c) receber o Material de Inscrição, constituído pelo Manual do Candidato e um Formulário de Inscrição;

d) preencher e devolver, logo em seguida, o Formulário de Inscrição;

e) exigir o recibo de entrega do Formulário de Inscrição.

18.2 O candidato que necessitar de adquirir outro Formulário de Inscrição poderá fazê-lo, exclusivamente no local onde está 
realizando sua inscrição, mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais), desde que devolva o Formulário rasurado.

19. Não haverá isenção do valor da taxa de inscrição.

IV – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO

20. O candidato devidamente inscrito poderá acessar o site www.comperve.ufrn.br e consultar sobre a validação de sua 
inscrição a partir do dia 29 de agosto de 2005.

20.1. O candidato devidamente inscrito cuja inscrição não estiver validada, deverá enviar à COMPERVE, via fax (84-3211 
9202) ou por correio (BR 101, Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 50972-970 – Natal/RN), para que seja providen-
ciada a validação, cópia do:

a) Comprovante de Pagamento (para o candidato que fez a inscrição via Internet);

b) Comprovante de entrega do Formulário (para o candidato que fez a inscrição presencial). 
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21. A divulgação dos locais de realização das provas estará disponível no site www.comperve.ufrn.br a partir do dia 12 de 
setembro de 2005.

V –  DA APLICAÇÃO E DA CORREÇÃO DAS PROVAS

22. As provas serão aplicadas no dia 18 de setembro de 2005, das 8 horas às 12h30min, com uma hora de acréscimo para 
o candidato portador de necessidades especiais que tenha feito solicitação conforme item 14 deste Edital.

23. O candidato fará as provas no pólo (cidade) que escolheu para sua 1ª opção de curso. 

23.1. O candidato só poderá realizar as provas no local divulgado pela COMPERVE.

24. O acesso ao local onde se realizarão as provas só ocorrerá das 7h15min às 7h50min (horário da TELEMAR local).

24.1. O candidato que chegar após as 7h50min não terá acesso ao local de realização das provas e estará automatica-
mente eliminado do Processo Seletivo.

25. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de identificação utili-
zado no ato de sua inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela COMPERVE.

26. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identificação 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em ór-
gão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

27. A identificação especial referida no item 26 será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação apre-
sente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.

28. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

29. O candidato receberá um Caderno de Provas e uma Folha de Respostas relativa às questões de múltipla escolha.

29.1. O Caderno de Provas conterá:

a) questão única, de Redação; 

b) 55 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 5 questões de Português, 5 de Língua Estrangeira, 5 de 
História, 5 de Geografia, 5 de Biologia, 10 de Química, 10 de Física  e 10 de Matemática.

30. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato portar arma, telefone celular ou qualquer outro tipo 
de aparelho eletrônico, calculadora, câmera fotográfica, dicionário, apostila, “dicas” ou qualquer outro material didático do 
mesmo gênero, livro, boné, corretivo líquido, borracha e outros.

30.1. A COMPERVE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização das provas.

31. Será proibido ao candidato portar lápis grafite (ou lapiseira), de modo que até mesmo os rascunhos de todas as provas 
deverão ser feitos com caneta esferográfica.

32. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a sua 
realização:
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a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;

b) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, calculadora, câmera fotográfica, pager, notebook e/ou 
equipamento similar, ligado ou não;

c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, 
fiscalizar ou orientar a aplicação das provas;

d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo estabelecido;

e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas ou o Caderno de Provas;

g) descumprir as instruções contidas nos Caderno de Provas ou na Folha de Respostas;

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa 
do Processo Seletivo.

33. Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar a Folha de Freqüência, a capa 
do Caderno de Provas − no espaço reservado para isso − e a Folha de Respostas.

33.1. O candidato disporá de, no máximo, 4 (quatro) horas e meia para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas, preencher a Folha de Respostas e redigir, em caráter definitivo, a Redação, exceção feita ao candidato com ne-
cessidade especial que atenda às disposições do item 14 deste Edital, para quem o tempo disponível será de 5 (cinco) 
horas e meia.

33.2. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas.

33.3. O candidato deverá levar caneta esferográfica de cor preta para redigir, em caráter definitivo, a Redação e preencher 
a Folha de Respostas.

34. O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar do prédio onde estiver realizando as provas não mais terá acesso ao 
referido local naquele dia. 

35. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno 
de Provas.

36. As questões de múltipla escolha versarão sobre conhecimentos gerais, considerarão domínio de conteúdo e interpre-
tação adequada de situações apresentadas, e cada uma delas terá quatro opções de resposta, das quais apenas uma será 
correta.

37. Na Folha de Respostas, constarão, dentre outras informações, o nome do candidato, seu número de inscrição e o nú-
mero do seu documento de identificação.

37.1. O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de Respostas referida no item 37 estão corretos e, se 
constatado algum erro, comunicá-lo imediatamente ao fiscal da sala.
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37.2. O candidato terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Respostas e não deverá rasurá-la, dobrá-la, amassá-la 
ou danificá-la, pois esta será insubstituível.

37.3. Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar correta para cada questão, 
seguindo as orientações ali contidas e usando caneta esferográfica de cor preta.

37.4. Questão sem marcação ou com mais de uma marcação anulará a resposta da respectiva questão.

37.5. As Folhas de Respostas serão corrigidas por sistema eletrônico de computação, na COMPERVE.

38. A Redação avaliará a capacidade de o candidato organizar seu raciocínio e de expressar suas idéias de forma coerente 
e coesa, de acordo com o registro culto do português.

39. Só será corrigida a Redação do candidato que:

a) obtiver pelo menos 4 (quatro) acertos no total das questões de múltipla escolha, das disciplinas Português, Língua 
Estrangeira, História, Geografia e Biologia;

b) obtiver pelo menos 6 (seis) acertos no total das questões de múltipla escolha das disciplinas Física, Matemática e 
Química;

c) inserir-se no grupo constituído por um número de candidatos correspondente a, no máximo, 2 (duas) vezes o total 
de vagas oferecidas para o curso de sua 1ª opção, considerando-se os primeiros classificados de acordo com a ordem 
decrescente do número de acertos obtidos nas questões de múltipla escolha.

39.1. Ocorrendo empate na última colocação dos classificados nas questões de múltipla escolha, do grupo citado na letra 
c do item 39, serão corrigidas as Redações de todos os candidatos nessa condição.

40. As 55 (cinqüenta e cinco) questões de múltipla escolha totalizarão 10 (dez) pontos, distribuídos igualmente entre cada 
questão.

41. A nota da Redação valerá, no máximo, 10 (dez) pontos.

42. A Redação será avaliada isoladamente por dois professores e a nota da Redação será o resultado obtido pela média 
aritmética das notas atribuídas por cada um. 

42.1. As notas da Redação serão lançadas em Folhas de Avaliação e processadas eletronicamente.

42.2. A banca examinadora só avaliará Redação inserida no espaço reservado para esse fim e escrita com caneta esfe-
rográfica. 

42.3. Se as notas tratadas no item 42 divergirem em dois pontos ou mais, um terceiro examinador será convocado, 
sendo a nota da Redação o resultado da média aritmética das notas que mais se aproximarem.

42.4. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 2 (dois) na Redação.

42.5. Será eliminado o candidato que se identificar em outro espaço além daquele reservado para esse fim, na capa do 
Caderno de Provas.

42.6. Será eliminado o candidato que transcrever, em caráter definitivo, a Redação com lápis grafite (ou lapiseira).
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43. A Nota Final (NF) do candidato será obtida pela média ponderada entre a Nota das Questões de múltipla escolha (NME), 
peso 4, e a Nota da Redação (NR), peso 6.

44. Para efeito de apresentação dos resultados da nota final do candidato, levar-se-á em conta o arredondamento para duas 
casas decimais.

VI – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

45. O preenchimento das vagas, por curso, dar-se-á através de processo classificatório, obedecendo à ordem decrescente 
da Nota Final dos candidatos, que forem considerados aptos, segundo os critérios estabelecidos pelo item 39 letras a, b e 
c e 39.1 pelos subitens 39.4, 39.5, e 39.6, deste Edital. 

45.1. Ocorrendo empate nas Notas Finais (NF) para a classificação entre candidatos de determinado curso, terá prefe-
rência, sucessivamente, o candidato que:

a) tiver obtido maior Nota na Redação;

b) tiver maior acerto nas questões de Física, Matemática e Química, respectivamente para os candidatos aos Cur-
sos de Licenciatura em Física, Matemática e Química;

c) tiver maior acerto no total das questões de múltipla escolha das disciplinas Português, Língua Estrangeira, 
História, Geografia e Biologia.

46. Caso não sejam preenchidas todas as vagas de um curso com candidatos classificados em sua 1ª opção de curso, 
proceder-se-á à classificação de candidatos a partir de sua 2ª opção.

46.1. A classificação de que trata o item 46 obedecerá aos mesmos critérios estabelecidos no item 45 deste Edital e 
obedecerá aos mesmos critérios de desempate.

VII –  DO CADASTRAMENTO, DO REMANEJAMENTO E DA MATRÍCULA

47. O candidato classificado deverá se cadastrar, no curso para o qual foi aprovado, em local e prazo estabelecidos em Edital 
de Cadastramento do Departamento de Administração Escolar/Pró-Reitoria de Graduação - DAE/PROGRAD, publicado no 
dia da aplicação das provas. 

47.1. O candidato que não efetuar o cadastramento perderá automaticamente a vaga conquistada no Processo Seletivo.

47.2. As vagas não preenchidas, em qualquer curso, decorrentes do não comparecimento no período de cadastramento 
de candidato classificado ou da não apresentação da documentação exigida, toda e de uma só vez, acarretarão tantas 
convocações quantas necessárias, dentre os candidatos habilitados de acordo com o processo classificatório estabe-
lecido no item 45 deste Edital, conforme Edital de Remanejamento do DAE/PROGRAD, publicado na data de aplicação 
das provas.

47.3. Serão cancelados, também, os cadastros dos alunos que não efetuarem matrícula em disciplina para o semestre 
letivo para o qual foram classificados, acarretando tantas convocações quantas necessárias dentre os candidatos habi-
litados, de acordo com o processo classificatório estabelecido no item 45 deste Edital.
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47.4. Os cadastros cancelados, antes do início do período letivo para o qual as vagas se destinarem, definido em Calendário 
específico, gerarão novas chamadas de candidatos classificados, obedecendo aos critérios estabelecidos no item 45 deste 
Edital.

47.5. O DAE/PROGRAD ficará encarregado de proceder às convocações descritas nos subitens 47.2, 47.3 e 47.4 deste item.

48. Os resultados do Processo Seletivo terão validade apenas para o ano em referência.

49. As matrículas em disciplinas serão realizadas no pólo ao que o aluno está vinculado e efetuadas de acordo com Calen-
dário específico.

VIII –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

50. O candidato tem ciência de que, durante o curso, haverá atividades obrigatórias, presenciais, em momentos previamen-
te agendados, pelo menos uma vez por semana, no pólo ao qual o aluno esteja vinculado.  

51. O candidato tem ciência de que será vedada a transferência do curso a distância para qualquer curso presencial.

52. Em hipótese alguma ocorrerá devolução de qualquer taxa recolhida.

53. Em nenhuma hipótese se concederá ao candidato revisão, vistas de provas ou fotocópia de Folhas de Respostas ou do 
Caderno de Provas, ficando vedada, também, a devolução do Caderno de Provas.

53.1. Em nenhuma hipótese será deferido pedido de revisão da Redação, considerando que, de acordo com o item 42 e 
o subitem 42.3, a referida Redação já foi submetida a uma segunda ou a uma terceira avaliação.

54. Os Formulários de Inscrição, as Folhas de Respostas, o Caderno de Provas e as Folhas de Avaliação ficarão arquivados por 
60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da divulgação da lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo.

55. Os Gabaritos Oficiais das questões de múltipla escolha serão afixados nos quadros de aviso dos pólos e divulgados via 
Internet, no site www.comperve.ufrn.br, uma hora após o término da aplicação das provas.

56. O candidato que desejar interpor recurso contra a UFRN em relação ao Gabarito Oficial das questões de Múltipla Escolha 
poderá fazê-lo até o dia 19 de setembro de 2005.

56.1. Para recorrer, o candidato deverá utilizar os modelos de Formulários denominados “Capa de Conjunto de Recurso” 
e “Justificativa de Recurso”, disponíveis no site www.comperve.ufrn.br.

56.2. O candidato deverá enviar, via correio (com Aviso de Recebimento), 2 cópias de cada recurso para a sede da 
COMPERVE.

56.3. Somente serão aceitos Recursos postados até o dia 19 de setembro de 2005.

56.4. Cada conjunto de recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 

a) folhas separadas para questões diferentes;

b) em cada folha, indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato, bem como da resposta 
divulgada pela COMPERVE;

c) para cada questão, argumentação lógica e consistente;
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d) capa única, constando nela o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato;

e) sem identificação do candidato no corpo dos recursos;

f) recursos datilografados ou digitados nos formulários “Capa de Conjunto de Recurso” e “Justificativa de Recurso”.

56.5. Os resultados dos recursos serão enviados ao candidato, via correio com Aviso de Recebimento, postados até o 
dia 05 de outubro de 2005.

57. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso. 

58. Se houver alteração de resposta do Gabarito Oficial, esta valerá para todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido.

59. Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, o seu valor em pontos não será contabilizado em 
favor de nenhum candidato, e o restante das questões assumirá, automaticamente, os 100% (cem por cento).

60. Não serão aceitos recursos relativos a preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de Respostas.

61. Nas situações que se fizerem necessárias, a COMPERVE poderá, a qualquer momento, durante a aplicação do Processo 
Seletivo, solicitar à autoridade competente a identificação datiloscópica e/ou fazer uma vistoria rigorosa em candidatos.

62. Será eliminado do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos por ocasião da 
inscrição ou do cadastramento.

63. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares que vierem a ser publi-
cados pela UFRN com vistas ao Processo Seletivo para Educação Superior a Distância, no Diário Oficial da União, bem como 
as disposições e instruções contidas no Manual do Candidato, na Folha de Respostas e no Caderno de Provas.

64. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela COMPERVE e encaminhados, quando 
necessário, ao CONSEPE.

65. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para o Processo Seletivo para Educa-
ção Superior a Distância no ano de 2005, revogadas as disposições em contrário.

Natal, 15 de julho de 2005.

BETANIA LEITE RAMALHO
Presidente da COMPERVE
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DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR PÓLOS E POR CURSOS

PÓLOS
Química Física Matemática T. VAGAS
Vagas Vagas Vagas

Rio Grande do Norte - UFRN  
Macau 60 60 60 180

Nova Cruz 60 60 60 180

Currais Novos 60 60 60 180

  Total do RN 540
Paraíba - UEPB  
Campina Grande 60 60 60 180

Total da PB 180

Pernambuco - UPE  
Garanhuns 60 60 60 180

Nazaré da Mata 60 60 120

Petrolina 60 60 120

Surubim 60 60 120

Tabira 60 60 120

  Total de PE 660
Alagoas - UFAL  
Maceió 60 60 60 180

Total de AL 180

TOTAL GERAL 360 600 600 1560
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IV  - PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS

BIOLOGIA

I − ECOLOGIA

1. Populações e comunidades

2. Relações entre os seres vivos

3. Cadeias e teias alimentares

4. Transferência de matéria e energia

5. Ciclos biogeoquímicos

6. Efeitos da ação humana sobre o ambiente

II − SERES VIVOS

1. Classificação e características gerais dos reinos Monera, 
Protista, Fungi, Plantae e Animalia

2. Vírus e príons

3. Reino Animalia

3.1. Animais invertebrados e vertebrados

3.2. Funções biológicas: digestão, circulação, respiração, 
controles nervoso e hormonal, excreção, reprodução, defesa

4. Reino Plantae

4.1. Briófitas, pteridófitas e fanerógamas

4.2. Funções biológicas: fotossíntese, circulação, respira-
ção, transpiração, controle hormonal, reprodução

III − A CÉLULA

1. Química da vida: água, sais minerais, carboidratos, 
lipídios, proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas

2. Parede celular: estrutura e função

3. Membranas: estrutura e função

4. Organelas citoplasmáticas: estruturas, funções e inter-
relações

5. Núcleo celular: componentes e funções

6. Material genético: estrutura, duplicação, transcrição e 
tradução dos ácidos nucléicos

7. Divisão celular: mitose e meiose

IV − GENÉTICA

1. Fenótipo e genótipo

2. Leis de Mendel

3. Hibridismo

4. Descendência e probabilidades

5. Dominância, polialelia, interação gênica, epistasia, pleio-
tropia, ligação gênica, genes letais

6. Sexo e herança

7. Aberrações cromossômicas

V − EVOLUÇÃO

1. Teorias evolucionistas: lamarckismo, darwinismo e 
teoria sintética

2. Fatores evolutivos: migração, mutação, seleção natural e 
recombinação gênica

3. Especiação

VI − REPRODUÇÃO HUMANA

1. Fecundação e gravidez

2. Desenvolvimento embrionário

3. Controle de natalidade

4. Reprodução assistida

VII − SAÚDE E DOENÇA

1. Conceito de saúde

2. Fome e doença
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3. Doenças infecciosas e parasitárias: endemias e epide-
mias

4. Doenças sexualmente transmissíveis

5. Doenças hereditárias

6. Transmissão e prevenção de doenças

VII − BIOTECNOLOGIA

1. Transgênicos, clonagem, testes de DNA, células-tronco, 
produção de embriões

2. Bioética

FÍSICA

I. Mecânica

DESCRIÇÃO DOS MOVIMENTOS: 

1. Movimento unidimensional. 

2. Movimento circular. 

3. Movimento parabólico. 

4. Movimento harmônico simples. 

DINÂMICA DO MOVIMENTO: 

1. Princípio da inércia: 1a lei de Newton. 

2. Movimento sob a ação de uma força: 2a lei de Newton. 

3. Princípio da ação e reação: 3a lei de Newton. 

QUANTIDADES DE MOVIMENTO: 

1. Momento linear. 

2. Conservação do momento linear. 

3. Impulso de uma força. 

4. Colisões. 

5. Momento angular. 

6. Conservação do momento angular. 

7. Torque. 

EQUILÍBRIO ESTÁTICO: 

1. Forças em equilíbrio. 

2. Torques em equilíbrio. 

Conservação da energia:

1. Trabalho e energia. 

2. Energia cinética. 

3. Energia potencial. 

4. Forças conservativas. 

5. Potência. Forças não-conservativas. 

GRAVITAÇÃO 

1. Lei da gravitação universal. 

II. Fluidos e Termodinâmica

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA 

1. Mudança de estado físico da matéria. 

2. Curvas de mudança de estado – o ponto triplo e o ponto 
crítico. 

3. Expansão térmica da matéria. 

4. Expansão anômala da água. 

5. O ciclo da água. 

PROPRIEDADES GERAIS DE FLUIDOS 

1. Princípio de Arquimedes. 

2. Equação de Bernoulli. 

TERMODINÂMICA 

1. Trabalho e Calor. 

2. Temperatura. 

3. O Gás perfeito. 

4. Os Princípios da Termodinâmica. 

5. Tempo, temperatura e entropia. 
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III. ELETRICIDADE E MAGNETISMO 

ELETROSTÁTICA 

1. Carga elétrica, conservação e quantização. 

2. Lei de Coulomb. 

3. O Campo eletrostático. 

4. Condutores e isolantes. 

5. O Potencial eletrostático. 

6. Energia armazenada em um campo eletrostático. 

CORRENTE ELÉTRICA 

1. Corrente elétrica. 

2. Resistência e resistividade. 

3. Conservação da energia e força eletromotriz. 

4. Condutores ohmicos e não ohmicos. 

5. Capacitores e armazenamento de energia. 

CAMPO MAGNÉTICO 

1. Campos magnéticos de correntes e imãs. 

2. A força magnética sobre cargas elétricas em movimento. 

3. Noções sobre propriedades magnéticas da matéria. 

4. O Fluxo magnético e a lei de Faraday. 

5. Correntes induzidas. 

6. O Galvanômetro, o potenciômetro e os instrumentos de 
medidas elétricas. 

IV. ÓPTICA E ONDAS 
ÓPTICA GEOMÉTRICA 
REFLEXÃO DA LUZ 

1. Raios de luz, luz e penumbra. 

2. A lei da reflexão. 

3. Espelhos planos e esféricos. 

4. Imagens reais e virtuais. 

REFRAÇÃO E DISPERSÃO DA LUZ 

1. Composição da luz, luz monocromática, a velocidade da 
luz e o espectro eletromagnético. 

2. A refração da luz, o índice de refração e sua dependência 
com o comprimento de onda. 

3. A lei de Snell. 

4. Prismas e dispersão da luz. 

5. Lâminas de faces paralelas, lentes e instrumentos ópticos. 

ONDULATÓRIA 

ONDAS MECÂNICAS 

1. Velocidade, freqüência e comprimento de onda. 

2. Ondas transversais, longitudinais, polarizadas e não po-
larizadas. 

3. Fase de uma onda, solução harmônica para a propaga-
ção de ondas, superposição de ondas, interferência e ndas 
estacionárias. 

4. Modos normais de vibração e o fenômeno da ressonância. 

5. Reflexão e refração de ondas. 

6. Som, infra som e ultra som. 

7. Fontes sonoras: cordas, membranas e tubos vibrantes. 

8. Altura, intensidade e timbre de ondas sonoras. 

9. O fenômeno da difração. 

10. O caráter ondulatório da luz e a luz como uma onda 
eletromagnética. 

11. Os efeitos Doppler do som e da luz.
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GEOGRAFIA

A prova de Geografia terá por objetivo avaliar a ca-
pacidade do candidato quanto à compreensão, aplicação, 
análise e síntese de conteúdos geográficos, demonstran-
do, assim, ter uma visão geral do processo de produção 
do espaço mundial sem perder de vista as especificidades 
nacionais.

Tomando por base essas referências, o candidato de-
verá ser capaz de, em situações contextualizadas e/ou pro-
blematizadas, analisar a produção do espaço em suas di-
mensões, nacionais e globais, utilizando articuladamente os 
conhecimentos de identificação do quadro natural, de rela-
ções políticas, sociais, econômicas, culturais e ambientais.

1. OS DOMÍNIOS NATURAIS E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 
NO MUNDO E NO BRASIL

1.1. Elementos do quadro natural e os domínios morfocli-
máticos.

1.2. Os recursos hídricos e sua importância.

1.3. Recursos naturais X Política ambiental X Crescimento 
econômico.

1.4. Problemas ambientais urbanos e rurais.

2. PRODUÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL

2.1. Formação histórica do mundo desenvolvido e subde-
senvolvido.

2.2. As questões geopolíticas.

2.3. A divisão internacional do trabalho e a revolução técni-
co-científica-informacional.

2.4. Os blocos geoeconômicos e o comércio mundial.

2.5. Globalização e Cultura.

2.6. População e espaço.

2.6.1. As teorias demográficas.

2.6.2. Migrações internacionais.

2.6.3. Crescimento e estrutura da população.

2.6.4. A população e a economia globalizada.

3. PRODUÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO

3.1. O campo e as formas tradicionais e modernas de tra-
balho.

3.1.1. Estrutura fundiária, relações de trabalho e produção.

3.1.2. Relação campo X cidade.

3.1.3. Conflitos no campo e reforma agrária.

32.2. Os caminhos da industrialização: da sociedade agrária 
à urbano-industrial.

3.2.1. Distribuição espacial das indústrias e reordenamento 
do território.

3.2.2. Industrialização, urbanização e políticas energéticas.

3.3. A produção do espaço urbano.

3.3.1. Redes, hierarquias urbanas e metropolização.

3.3.2. Problemas sociais urbanos.

3.4. População e formas de ocupação do espaço brasileiro.

3.4.1. Migrações internas.

3.4.2. Estrutura e composição da população.

3.4.3. População e atividades econômicas.

3.4.4. Política demográfica e Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH).
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HISTÓRIA

1 - HISTÓRIA GERAL

I - A Idade Antiga

1. Grécia

1. organização socioeconômica

2. cultura

2. O IMPÉRIO ROMANO

1. apogeu e declínio

2. o legado cultural

II - A IDADE MÉDIA

1. A organização da sociedade

2. Agricultura, comercio e o surgimento das cidades

3. A cultura no mundo medieval

III - A IDADE MODERNA

1. Mercantilismo e colonização nas Américas

2. Reforma religiosa e formação da ética capitalista

3. Estados Unidos; a conquista da liberdade na América do 
Norte

IV - A IDADE CONTEMPORÂNEA

1. A revolução industrial: cultura e  trabalho na Europa e 
no Brasil

2. O processo de independência da América Latina

3. Disputa de mercados e conflito entre nações: as duas 
guerras mundiais

4. Os movimentos totalitários: facismo, nazismo e stalinismo

5. A guerra fria e a bipolarização política do mundo.

2 - HISTÓRIA DO BRASIL

1. As sociedades ameríndias

2. O processo de conquista e a colonização portuguesa no 
BRASIL

3. Organização da estrutura agrária açucareira e  escravidão

4. Crise do sistema colonial 

5. A economia cafeeira e o escravismo

6. As idéias do liberalismo e os movimentos emancipató-
rios

7. O movimento republicano e a formação do estado bra-
sileiro

8. A política oligárquica na primeira república e a revolução 
de 30

9. O estado novo: organização do poder, trabalhismo e po-
pulismo

10. Aspectos culturais nos anos 30-50

11. O estado autoritário pós-64 

12. A redemocratização e a Nova República

13. O Brasil atual: questões políticas, econômicas e sociais

LÍNGUA PORTUGUESA

A prova de Português terá por objetivo avaliar a com-
petência lingüística do candidato, no que se refere à sua ha-
bilidade de ler e produzir textos. Privilegiar tais habilidades 
significa que não se dará ênfase à simples memorização das 
“conhecidas” regras gramaticais. Portanto, ao elaborar res-
postas para as questões que remetam a esse nível do saber 
lingüístico, o candidato deverá demonstrar sua capacidade 
de aplicar esse conhecimento em cada situação específica 
de uso da língua que se lhe esteja sendo apresentada.

Sob esse enfoque, a prova de Português irá requerer 
do candidato capacidade de: 
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• interpretar texto, reconhecendo sua organização e os ele-
mentos lingüísticos e pragmáticos (contextuais) responsá-
veis pela construção do seu sentido;

• analisar fatos da língua quanto a aspectos morfológicos, 
sintáticos, semânticos e estilísticos;

Objetivo da Redação

Produzir um texto coerente e coeso, o que significa organi-
zar seqüencialmente as idéias, fazer uso apropriado de elos 
coesivos e adequar a produção textual à questão proposta e 
à modalidade escrita da língua culta.

LÍNGUA ESTRANGEIRA ( INGLÊS - FRANCÊS )

A prova de Língua Estrangeira terá como objetivo ava-
liar a capacidade de o candidato, ao interagir com um texto,  
reconstruir a mensagem que o autor quis comunicar.

Nas questões da prova, não será priorizado memoriza-
ção de regras gramaticais nem exigido tradução literal.

A prova exigirá, portanto, que o candidato

• utilize seu conhecimento de mundo;

• identifique a idéia central e/ou as idéias secundárias do 
texto;

• perceba a seqüência lógica das informações apresentadas 
no texto;

• estabeleça relações entre idéias contidas no texto;

• infira a significação de uma palavra ou expressão a partir 
do contexto;

• reconheça elementos lingüísticos responsáveis pela coe-
são textual. 

MATEMÁTICA

I - CONJUNTOS

1. Conjuntos e subconjuntos

2. Operações elementares com conjuntos: união, interseção 
e complementar; o número de elementos da união de con-
juntos

3. Conjuntos numéricos

3.1. Conjunto dos números inteiros, divisibilidade, mdc e 
mmc.

3.2. Conjunto dos números racionais e reais: operações, 
propriedades; ordem, valor absoluto e desigualdade; repre-
sentação decimal

3.3. Conjunto dos números complexos: operações e pro-
priedades na forma algébrica e trigonométrica; fórmulas de 
De Moivre

II - POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS

1. Conceito, grau e propriedades fundamentais; adição, sub-
tração, multiplicação e divisão de polinômios; 

2. Determinação de um polinômio a partir de seus valores

3. Fatoração e produtos notáveis

4. Raízes de um polinômio e suas multiplicidades

5. Identidade de polinômios

6. Relações entre raízes e coeficientes de polinômios

7. Raízes complexas, racionais e reais

III - MATRIZES, DETERMINANTES E SISTEMAS LINEARES

1. Matriz: operações e propriedades fundamentais

2. Matriz transposta e inversa

3. Resolução e discussão de um sistema linear com duas 
ou três incógnitas

4. Método de eliminação de Gauss

5. Determinantes: propriedades e aplicações
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IV - ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE

1. Regras simples de contagem: arranjo, permutação e 
combinação, simples e com repetição

2. Triângulo de Pascal e binômio de Newton

3. Conceito de probabilidade e de espaços amostrais; 
resultados igualmente prováveis

4. Probabilidade condicional, eventos independentes

V - GEOMETRIA PLANA

1. Mediatriz de um segmento

2. Mediana, bissetriz e altura de um triângulo

3. Congruência de figuras geométricas; casos clássicos de 
congruência de triângulos

4. Semelhança de triângulos

5. O postulado das paralelas; Teorema de Tales

6. Soma de ângulos internos e externos de um polígono

7. Relações métricas em triângulos, polígonos regulares, 
circunferência e círculo

8. Teorema de Pitágoras

9. Áreas de triângulos e quadriláteros, áreas de polígonos 
regulares, área do círculo e do setor circular

VI - GEOMETRIA ANALÍTICA

1. Coordenadas cartesianas na reta e no plano

2. Equações da reta, ângulo entre duas retas, retas parale-
las, retas perpendiculares

3. Distância entre dois pontos, distância de um ponto 
a uma reta

4. Equações da circunferência

5. Posições relativas entre ponto e circunferência, reta e 
circunferência e entre duas circunferências

6. Parábola, elipse e hipérbole: equações e gráficos

VII - FUNÇÕES

1. Produto cartesiano de conjuntos: relações, funções e 
gráficos

2. Funções linear, quadrática e modular: estudo e gráficos

3. Função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, composta e inversa

4. Função exponencial: propriedades e gráficos; e equação 
e inequação

5. Função logarítmica: propriedades e gráficos; e equação 
e inequação

VIII - TRIGONOMETRIA

1. Trigonometria no triângulo retângulo

2. Funções trigonométricas e seus gráficos

3. Funções arcosseno, arcocosseno e arcotangente e seus 
gráficos

4. Identidades trigonométricas fundamentais; fórmulas da 
adição e subtração para as funções trigonométricas; trans-
formações de somas de funções trigonométricas em pro-
dutos

5. Equações trigonométricas

6. Lei dos senos e dos cossenos

IX - GEOMETRIA ESPACIAL

1. Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicula-
rismo

2. Prisma, pirâmides, cones e respectivos troncos: cálculo 
de áreas e volumes

3. Cilindro e esfera: cálculo de áreas e volumes

QUÍMICA

1. PROPRIEDADES DA MATÉRIA

1.1. Estados físicos e mudanças de estado.

1.2. Propriedades gerais e específicas.

1.3. Substâncias elementares e compostas.
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1.4. Misturas homogêneas e heterogêneas, métodos de se-
paração de misturas.

1.5. Substâncias puras e critérios de pureza.

2. ESTRUTURA ATÔMICA

2.1. Números quânticos n, I, m e s.

2.2. Princípio Aufbau e da exclusão de Pauli.

2.3. Regra de Hund.

2.4. Configuração eletrônica de átomos e íons.

3. PERIODICIDADE QUÍMICA

3.1. Critério básico da classificação periódica.

3.2. Sistema periódico e estrutura eletrônica.

3.3. Classificação dos Elementos Químicos quanto à confi-
guração eletrônica.

3.4. Número de oxidação.

3.5. Propriedades periódicas: raio atômico, energia de ioni-
zação, afinidade eletrônica, ponto de fusão e ebulição.

4. LIGAÇÕES QUÍMICAS

4.1. Ligação iônica.

4.1.1. Formação das ligações iônicas.

4.1.2. Raios iônicos.

4.1.3. Ligação iônica e energia.

4.2. Ligação Covalente.

4.2.1. Formação das ligações covalentes: teoria da ligação 
de Valência.

4.2.2. Estrutura de Lewis (Regra do Octeto: apenas um 
guia).

4.2.3. Ligações Coordenadas.

4.2.4. Ligações múltiplas.

4.2.5. Efeito indutivo.

4.2.6. Ressonância.

4.2.7. Eletronegatividade, periodicidade, polaridade e cará-
ter iônico das ligações.

4.2.8. Geometria molecular.

4.2.9. Polaridade das moléculas.

4.2.10. Orbitais híbridos: sp, sp2 e sp3.

4.3. Ligações Metálicas.

4.3.1. Formação das ligações metálicas.

4.3.2. Modelo do mar de elétrons.

4.4. Forças intermoleculares.

4.4.1. Dipolo-Dipolo.

4.4.2. Forças de London.

4.5.  Relação entre propriedades físicas e estruturais das 
substâncias.

4.5.1. Ponto de fusão e ebulição.

4.5.2. Sulubilidade.

4.5.3. Condutividade elétrica e térmica.

5. NOTAÇÃO, NOMENCLATURA E REAÇÕES INORGÂNICAS

5.1. Funções Inorgânicas.

5.2. Conceito e nomenclatura de: óxidos, bases, ácidos, sais 
e hidretos.

5.3. Conceito e evidência das reações.

5.4. Principais reações inorgânicas: síntese ou adição, aná-
lise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, du-
pla troca e óxido-redução.

5.5. Balanceamento das equações químicas.

6. ESTEQUIOMETRIA

6.1. Conceitos: massa atômica, constante de Avogadro.

6.2. Leis Ponderais: conservação da massa, proporções de-
finidas e proporções múltiplas.

6.3. Composição centesimal.
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6.4. Fórmulas empírica, mínima e molecular.

6.5. Cálculos estequiométricos.

7. SOLUÇÕES

7.1. Conceito e tipos de solução.

7.2. Solubilidade, interação soluto-solvente e o efeito da 
temperatura.

7.3. Soluções moleculares e iônicas.

7.4. Concentração de soluções: g/L, mol/L, mol/Kg, e fração 
molar.

7.5. Diluição e mistura de soluções.

7.6. Propriedades coligativas: conceitos e aplicações.

8. TERMOQUÍMICA

8.1. Aplicação do Primeiro Princípio da Termodinâmica às 
reações químicas.

8.2. Entalpia, entropia e energia livre.

8.3. Calorimetria.

8.4. Lei de Hess e equações termoquímicas.

9. CINÉTICA QUÍMICA

9.1. Velocidade de reação.

9.2. A constante cinética, a ordem e a molecularidade e a 
energia de ativação.

9.3. Fatores que influenciam a velocidade das reações.

9.3. Catálise.

10. EQUILÍBRIO QUÍMICO

10.1. Lei da ação das massas.

10.2. Equilíbrio homogêneo: a constante de equilíbrio e o 
princípio de Le Chatelier.

10.3. Equilíbrio heterogêneo: produto de solubilidade e efei-
to do íon comum.

11. ÁCIDOS E BASES

11.1. Caracterização de ácidos e bases.

11.2. Definições e aplicações das teorias de Arrhenius, Br
nsted-Lowry e de Lewis.

11.3. Constante de ionização.

11.4. Produto iônico da água, pH e pOH.

11.5. Conceito de hidrólise.

11.6. Conceito de solução tampão.

11.7. Titulação ácido-base (forte).

12. ELETROQUÍMICA

12.1. Oxidação e redução: conceitos e semi-reações.

12.2. Células eletroquímicas.

12.3. Eletrólise.

12.4. Leis de Faraday.

13. QUÍMICA ORGÂNICA

13.1. O átomo de carbono.

13.2. Ligações do carbono.

13.3. Representação dos compostos orgânicos.

13.4. Cadeias carbônicas.

13.5. Estudo das funções orgânicas (classificação, no-
menclatura, forças intermoleculares, propriedades físicas, 
caráter ácido, relatividade, solubilidade). Importância dos: 
hidrocarbonetos, alcoóis, éteres, fenóis, halogenetos, ami-
nas, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, cloretos de áci-
dos, ésteres, anidridos e amidas.

13.6. Isomeria plana.

13.7. Isomeria espacial ou estereoisomeria: geométrica e ótica.

13.8. Principais reações orgânicas e sua importância no 
cotidiano:

13.8.1. Combustão de alcanos.

13.8.2. Adições a alcenos e alcinos.
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V – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

» Serão divulgados, via Internet, a relação nominal dos aprovados, com a classificação, e o Extrato de Desempenho de todos 
os candidatos.

VI – CADASTRAMENTO E MATRÍCULA

» Será publicado o Edital de Cadastramento no dia da aplicação das Provas.

» Você estará habilitado a se cadastrar na UFRN no curso para o qual prestou concurso, se atender a todas as condições 
listadas a seguir:

• ter sido aprovado no Processo Seletivo  para Educação Superior a Distância e selecionado para as vagas existentes;

• ter concluído, até a data do cadastramento na UFRN, o ensino médio ou equivalente; 

• apresentar, no local de cadastramento, e entregar cópia legível e autenticada dos seguintes documentos:

*Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente)

*Histórico escolar do ensino médio

*Carteira de identidade

*Título de eleitor

*Comprovação de estar em dia com o serviço militar (para os candidatos do sexo masculino).

Informações sobre cadastramento

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DAE – Departamento de Administração Escolar
Reitoria – Campus Universitário, Lagoa Nova

CEP: 59072-970 – Natal-RN
Telefone: (0XX) 84- 3215 3222
e-mail:prograd@reitoria.ufrn.br

13.8.3. Substituição eletrofílica em aromáticos.

13.8.4. Substituição nucleofílica em halogenetos de alquila.

13.8.5. Desidratação de alcoóis.

13.8.6. Oxidação de alcoóis e aldeídos.

13.8.7. Redução de aldeídos e cetonas.

13.8.8. Neutralização e esterificação de ácidos carboxílicos.

13.8.9. Hidrólises ácida e básica de ésteres.
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Anexo 1
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Anexo 2
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Endereço Eletrônico
comperve@comperve.ufrn.br

Site 
www.comperve.ufrn.br

Telefone/Fax
(0XX84)-3211 9203 – 3211 9202

Endereço
Av. Sen. Salgado Filho, BR 101, Campus Universitário, 

Lagoa Nova - CEP: 59072-970 - Natal - RN




