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PROVAS E PROGRAMA 
 

A prova tradicional e a prova por agendamento de cada fase, realizada em um só dia, será aplicada nas 
datas previstas, em local designado pela REGES, e será constituída de uma redação de Língua 
Portuguesa e 40 questões do tipo múltipla escolha, assim distribuídas: Língua Portuguesa: 20; Geografia: 
10 e História: 10. Nessa prova, cada questão tem peso 1,00 e, portanto, as questões todas têm valor 40, e 
a redação tem valor 60, totalizando 100 pontos. 
A prova do vestibular abrange o seguinte Programa:   
 

LÍNGUA PORTUGUESA – COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
1.O exame visa a avaliar no candidato: 
a) a capacidade para grafar corretamente as palavras da língua; 
b) a extensão do seu léxico (ativo e passivo); 
c) o conhecimento das normas da língua que possibilitam a construção de frases corretas e claras; 
d) a sensibilidade diante dos recursos estilísticos da língua que permitem uma expressão original mais 
significativa e agradável; 
e) o senso de ritmo lógico da frase; 
f) a capacidade de compreender as idéias de um texto e, analisando-as, chegar à síntese delas. 
Quanto ao critério do que seja correto, o ponto de referência é a língua moderna do Brasil, em seu aspecto 
mais apurado (aquela de que são índices os grandes nomes da nossa literatura); e as questões, 
naturalmente, envolverão problemas relacionados com os itens de gramática normativa enumerados a 
seguir. 
Sistema ortográfico vigente; pronúncia correta das palavras; classificação das palavras; formação das 
palavras: composição e derivação; flexão das palavras; estrutura da frase; a oração e o período; regência 
nominal e verbal; concordância nominal e verbal; colocação das palavras na frase; sintaxe das classes de 
palavras; significação das palavras; Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; denotação e 
conotação; pontuação. 
2.Espera-se do candidato conhecimento direto e razoavelmente aprofundado – dentro das limitações do 
seu grau de maturidade e de instrução – dos autores e obras mais representativas da literatura brasileira. 
Esse conhecimento, é evidente, não será o da obra completa de cada autor, nem mesmo dos 
exponenciais, mas sim o das obras mais divulgadas no ensino médio. Enfim, a literatura brasileira será 
vista como organicamente vinculada à realidade social e à realidade humana do candidato. 
 

GEOGRAFIA 
1.Geografia Geral 
2.Geografia do Brasil 
3.Organização Social e Política do Brasil: Etnia e cultura na formação do Brasil; sistema econômico; a 
cidade e os problemas urbanos na sociedade contemporânea. 
 

HISTÓRIA 
1.História Geral: Civilizações da antiguidade; mundo medieval; mundo moderno; mundo contemporâneo. 
2.História do Brasil: O descobrimento do Brasil e a expansão européia no início dos tempos modernos; o 
Sistema Colonial; a crise do Sistema Colonial; o Brasil Império; o Brasil República. 
3.Organização Social e Política do Brasil: Formação social; organização do Estado Nacional; a sociedade 
contemporânea; a cultura brasileira. 
 
 

No dia da prova, o candidato deverá apresentar um documento original oficial com foto, deverá também lembrar de levar o 
material básico para realização da prova, ou seja “lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta”. 
Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos no momento da prova, como celulares, calculadoras ou qualquer outro. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos meios de comunicação informados no rodapé deste documento. 

 


