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PROSEL ESPECIAL FORMA PARÁ/UEPA 2022

O Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA) no uso de suas atribuições legais,
torna público a Retificação do Conteúdo Programático do EDITALNº 026/2022 UEPA -
Processo Seletivo Especial 2022 (PROSEL Especial FORMA PARÁ/UEPA 2022), destinado a
seleccionar candidatos para o provimento de vagas nos cursos presenciais de graduação,
conforme a seguir:

RETIFICAÇÃODO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ONDE SE LÊ:
LÍNGUA PORTUGUESA

1. Modos de organização do texto: tipos textuais.
2. Linguagem verbal e não verbal.
3. Conteúdo do texto.
4. Intencionalidade discursiva: função dos textos nas interlocuções.
5. Coerência e coesão textuais.
6. Relações semântico-discursivas entre ideias no texto e os recursos
linguísticosusados em função dessas relações.
7. Linguagem denotativa e linguagem conotativa.
8. Figuras de linguagem (comparação, metáfora, eufemismo, prosopopeia, onomatopeia,
antítese,paradoxo, hipérbole, perífrase, silepse, hipérbato, metonímia, ironia, sinestesia,
aliteração).
9. Ordem das palavras/orações no enunciado.
10. Estrutura do enunciado.
11. Discursos direto e indireto.
12. Escrita do texto.

MATEMÁTICA
1. Situações problema, envolvendo cálculo de área e volume de objetos
geométricos com suasrespectivas unidades de medida.
2. Situações problema envolvendo relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
3. Operações com conjuntos: união, intersecção, diferença; propriedades; problemas.
ConjuntosNuméricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais.
4. Situações problema envolvendo equações e inequações do 1º e do 2º graus, funções
do 1º edo 2ºgraus, funções exponenciais e funções logarítmicas.
5. Situações problema, envolvendo Contagens, Combinatórias, Progressões Aritméticas

6. Situações problemas envolvendo a resolução de sistemas lineares.
7. O uso de matemática comercial e financeira em problemas vivenciados no ensino
fundamental: razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros
simples e juros compostos.
8. Tratamento da informação: análise de gráficos e tabelas, média aritmética simples e
média ponderada.
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HISTÓRIA
1. As relações de poder na sociedade medieval da Europa ocidental: a cavalaria,
os clérigos eservos.
2. O Absolutismo na Europa moderna e a organização do Império Ultramarino
português eespanhol na América.
3. As relações de trabalho, de poder e religiosas no Brasil colonial: a escravidão negra e

indígena,
o catolicismo e as devoções no Brasil colonial: as festas, os ritos e as irmandades católicas
comoespaços de luta e conflito étnicoreligiosos.
4. A revolução industrial no século XVIII.
5. O Império Brasileiro e o período regencial: as lutas pela independência
no Brasil e aCabanagem no Pará.
6. As correntes imigratórias e o processo de formação do mercado assalariado no
Brasil no finaldo século XIX e início do XX.
7. Os abolicionismos e os republicanismos no Brasil.
8. A Revolução de 30, o governo Vargas e as novas relações de trabalho.
9. Nazismo, fascismo e integralismo: as formas de organização do Estado e da
ação pública noperíodo entre guerras.
10. A Guerra Fria: as revoluções na China, em Cuba, Vietnã e Angola.
11. Os movimentos sociais contemporâneos no Brasil: as lutas pela terra, por
moradias e pelapreservação do meio ambiente.
12. História do Pará.

GEOGRAFIA
1. A reestruturação do espaço mundial: modos de produção, suas
especificidades erepercussões na organização espacial, expansão capitalista pós
queda do Muro de Berlim.
2. O espaço agrário mundial e brasileiro: dinâmica da produção, formas de
apropriação e suasrepercussões sócio-espaciais.
3. O espaço urbano industrial e a dinâmica socioespacial mundial e brasileiro.
4. A globalização e a Nova Ordem do espaço geográfico mundial.
5. Os blocos internacionais de poder e as suas áreas de influência. A atual crise da zona do
Euro. O papel da Rússia no contexto geopolítico atual. O atual papel do MERCOSUL no
contexto latino- americano e mundial. A crise econômica dos Estados Unidos e os reflexos no
NAFTA. Os Tigres asiáticos atualmente.
6. As principais economias asiáticas atualmente: China, Japão e Índia.
7. O Brasil como potência regional e sua contextualização no atual panorama econômico

mundial.
8. Industrialização, Urbanização e (RE) Organização histórica do espaço brasileiro;
9. A configuração das regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro Sul;
integração e (re)organização dos espaços regionais.
10. O espaço geográfico paraense: a recente configuração geográfica, pós década de 1960.

FÍSICA
1. Cinemática: Velocidade, Movimento Uniforme, Movimento Uniformemente

Variado,Movimento Vertical, Movimento Oblíquo e Movimento Circular.
2. Dinâmica: Leis de Newton, Força e Peso, Força de Atrito, Força Elástica, Força

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/mvert.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/mvert.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/leisdenewton.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/leisdenewton.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/fc.php
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Centrípeta, PlanoInclinado, Trabalho e Potência, Impulso e Quantidade de Movimento.
3. Estática e Hidrostática: Princípios Básicos, Estática do Ponto, Estática do Corpo
Rígido, Pressão,Teorema de Stevin, Teorema de Pascal e Princípio do Empuxo.
4. Gravitação Universal: Força Gravitacional, Leis de Kepler e Unidades Astronômicas.
5. Termologia: Temperatura, Escalas Termométricas e Conversões. Calor: trocas de
calor,Capacidade Térmica e propagação do calor.
6. Termodinâmica: 1ª e 2ª Lei da Termodinâmica.
7. Gases. Transformações: Isotérmicas, Isobárica e Isométrica. Lei Geral dos Gases.
8. Dilatação: Linear (sólidos), Superficial (sólidos), Volumétrica
(sólidos) eVolumétrica (líquidos).

QUÍMICA
1. Matéria, átomos e moléculas. Substâncias simples e compostas. Os estados
físicos damatéria e mudanças de estado. Misturas homogêneas e heterogêneas.
2. As partículas do átomo: prótons, elétrons e nêutrons. Modelo
atômico atual.Número atômico e número de massa. Elemento químico.
3. Classificação periódica dos elementos. A Tabela periódica atual. Principais
diferenças entremetais e não metais. Propriedades periódicas
4. Ligações Químicas. Ligação iônica ou eletrovalente. Ligação
covalente oumolecular. Fórmulas das substâncias: molecular e iônica
5. Funções químicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Propriedades funcionais.
Classificação enomenclatura.
6. Reações químicas: Classificação das reações, reação de síntese, reação de análise,
reação dedeslocamento, Reação de dupla troca. Balanceamento das reações químicas.
7. Soluções: Classificação. Solubilidade. Concentração das soluções: concentração comum,
concentraçãomolar e concentração normal, título e fração mola.
8. Reação química e energia. Reações exotérmicas e endotérmicas. Entalpia: de
formação, decombustão, de dissolução
9. Velocidade das reações. Fatores que alteram a velocidade das reações:
temperatura,concentração e pressão
10. Química Orgânica: o estado do carbono, classificação das cadeias carbônicas, as
principais funções orgânicas: hidrocarbonetos, haletos orgânicos, álcool, aldeídos, cetonas,
ácidos carboxílicos e éter. Nomenclatura dos compostos orgânicos – IUPAC

BIOLOGIA
1. Vírus: medidas preventivas contra doenças virais, dengue e AIDS.
2. Reino Monera (bactérias). Medidas preventivas contra doenças
bacterianas: cólera eleptospirose.
3. Reino dos Fungos. Importância dos fungos para nossa vida.
4. Reino Animal. Animais invertebrados: características gerais e importância dos filos
Moluscos e Artrópodos. Animais Vertebrados: características gerais e importância de cada
classe: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
5. Reino Vegetal. Gimnospermas (plantas sem fruto): Características gerais de
Angiospermas(plantas com fruto).
6. Noções básicas de ecologia. Relações ecológicas: parasitismo,
predatismo,mutualismo, sociedade, inquilinismo, protocooperação e

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/fc.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/pi.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/pi.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/potencia.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/potencia.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/principiosbasicos.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/principiosbasicos.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/principiosbasicos.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/pressao.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/pressao.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/teoremadepascal.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/GravitacaoUniversal/gu.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/GravitacaoUniversal/gu.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termometria/temperatura.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termometria/temperatura.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termodinamica/1leidatermodinamica.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/EstudodosGases/tranfisot.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/EstudodosGases/tranfisot.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/linear.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/linear.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/volumetrica.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/volumetrica.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/voldosliquidos.php
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comensalismo.
7. A água e o saneamento básico.
8. O Corpo Humano. Células: constituintes básicos da célula: membrana plasmática,

citoplasma enúcleo.
9. Os Alimentos. Alimentos energéticos, construtores e reguladores. Os alimentos e a saúde.
10. Funções básicas do organismo: Funções de: nutrição, digestão, respiração.
Funções deRelação: órgãos dos sentidos. Função de Reprodução: sistema genital
masculino e feminino.

REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
A prova de Redação em Língua Portuguesa tem como objetivo avaliar a competência
textual docandidato por meio da produção de um texto.
O candidato deverá ser capaz de construir um texto que apresente:

1. fidelidade ao tema e ao comando;
2. organização/sequenciação coerente de ideias;
3. registro de língua adequado ao gênero solicitado e ao efeito de sentido pretendido;
4. domínio das regras de escrita e da norma culta.

LEIA-SE:

LÍNGUA PORTUGUESA
Modos de organização e funções dos textos: tipos e gêneros textuais.
1. Linguagem verbal e não verbal.
2. Compreensão de textos.
3. Intencionalidade discursiva.
4. Coerência e coesão textuais.
5. Relações semântico-discursivas entre ideias no texto e os recursos linguísticos usados
em funçãodessas relações.
6. Linguagem denotativa e linguagem conotativa.
7. Figuras de linguagem (comparação, metáfora, eufemismo, prosopopeia, onomatopeia,
antítese,paradoxo, hipérbole, perífrase, silepse, hipérbato, metonímia, ironia, sinestesia,
aliteração).
8. Ordem das palavras/orações no enunciado.
9. Estrutura do enunciado.
10. Discursos direto e indireto.
11. Regras da norma culta (concordância, regência, colocação).
12. Níveis de linguagem.
13. Regras da escrita (acentuação, ortografia, pontuação, acento indicativo da crase).

MATEMÁTICA
1. Situações problema, envolvendo cálculo de área e volume de objetos geométricos
com suasrespectivas unidades de medida.
2. Situações problema envolvendo relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
3. Operações com conjuntos: união, intersecção, diferença; propriedades;
problemas.Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais.
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4. Situações problema envolvendo equações e sistemas de equações do 1º e do 2º
graus, funçõesdo 1º e do 2º graus, funções exponenciais e funções logarítmicas.
5. Situações problema, envolvendo Contagens, Combinatórias, Progressões
Aritméticas eProgressões Geométricas.
6. O uso de matemática comercial e financeira em problemas vivenciados no ensino
fundamental: razão,proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
juros compostos.
7. Tratamento da informação: análise de gráficos e tabelas, média aritmética simples e
médiaponderada.

HISTÓRIA
1. As relações de poder e de trabalho na sociedade medieval da Europa ocidental: a cavalaria,
osclérigos eservos.
2. O Absolutismo e mercantilismo na Europa moderna e a organização do
ImpérioUltramarino português e espanhol na América.
3. As relações de trabalho, de poder e religiosas no Brasil colonial: a escravidão negra e
indígena, o catolicismo e as devoções no Brasil colonial: as festas, os ritos e as irmandades
católicas como espaços de luta e conflito étnicoreligiosos.
4. A revolução industrial no século XVIII.
5. O Império Brasileiro e o período regencial: as lutas pela independência no Brasil e a
Cabanagemno Pará.

6. As correntes imigratórias e o processo de formação do mercado assalariado no Brasil no final
do século XIX e início do XX.
7. Os abolicionismos e os republicanismos no Brasil e no Pará.
8. A Revolução de 30, o governo Vargas e as novas relações de trabalho no Brasil.
9. Nazismo, fascismo e integralismo: as formas de organização do Estado e da ação
pública noperíodo entre guerras.
10. A Guerra Fria: as ditaduras civis-militares na América Latina e as revoluções na
China, em Cuba,em Nicarágua, Vietnã e Angola.
11. Os movimentos sociais contemporâneos no Brasil: as lutas pela terra, por
moradias e pelapreservação do meio ambiente.
12. História do Pará: conquista e colonização portuguesa nos séculos XVII E XVIII.
Reformismo ilustrado pombalino e o Diretório dos Índios. 1808-1823: a independência no Grão-
Pará. A economia da borracha e reforma urbana. A segunda Guerra Mundial e a segunda
economia da Borracha. Os grandes projetos na Amazônia.

GEOGRAFIA
1. A reestruturação do espaço mundial: modos de produção, suas especificidades e
repercussõesna organização espacial, expansão capitalista pós queda do Muro de Berlim.
2. O espaço agrário mundial e brasileiro: dinâmica da produção, formas de apropriação e
suasrepercussões sócio-espaciais.
3. O espaço urbano industrial e a dinâmica sócio espacial mundial e brasileiro.
4. A globalização e a Nova Ordem do espaço geográfico mundial.
5. Os blocos internacionais de poder e as suas áreas de influência. A atual crise da zona do Euro.
O papel da Rússia no contexto geopolítico atual. O atual papel do MERCOSUL no contexto
latino americano e mundial. Acrise econômica dos Estados Unidos e os reflexos no NAFTA. Os
Tigres asiáticos nos dias atuais.
6. As principais economias asiáticas nos dias atuais: China, Japão e Índia.
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7. O Brasil como potência regional e sua contextualização no atual panorama econômico mundial.
8. Industrialização, Urbanização e (RE) Organização histórica do espaço brasileiro;
9. A configuração das regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro Sul;
integração e(re)organização dos espaços regionais.
10. O espaço geográfico paraense: a recente configuração geográfica, pós década de 1960.

FÍSICA
1. Cinemática: Velocidade, Movimento Uniforme, Movimento Uniformemente
Variado,Movimento Vertical, Movimento Oblíquo e Movimento Circular.
2. Dinâmica: Leis de Newton, Força e Peso, Força de Atrito, Força Elástica, Força
Centrípeta, PlanoInclinado, Trabalho e Potência, Impulso e Quantidade de Movimento.
3. Estática e Hidrostática: Princípios Básicos, Estática do Ponto, Estática do
Corpo Rígido,Pressão, Teorema de Stevin, Teorema de Pascal e Princípio do
Empuxo.
4. Gravitação Universal: Força Gravitacional, Leis de Kepler e Unidades Astronômicas.
5. Termologia: Temperatura, Escalas Termométricas e Conversões. Calor: trocas de
calor,Capacidade Térmica e propagação do calor.
6. Termodinâmica: 1ª e 2ª Lei da Termodinâmica.
7. Gases. Transformações: Isotérmicas, Isobárica e Isométrica. Lei Geral dos Gases.
8. Dilatação: Linear (sólidos), Superficial (sólidos), Volumétrica (sólidos) e Volumétrica (líquidos).

QUÍMICA
1. Matéria: os estados físicos da matéria e mudanças de estado.
2. Misturas: tipos de misturas e métodos de separação.
3. Substâncias químicas: classificação e características gerais.
4. Átomos, moléculas e íons: as partículas do átomo: prótons, elétrons e nêutrons; modelo
atômico de Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr; número atômico, número de massa,
isótopos, isóbaros e isótonos, massa atômica; elemento químico.
5. Classificação periódica dos elementos. A Tabela Periódica atual. Principais diferenças
entre metais e não metais. Propriedades periódicas
Ligações Químicas: ligação iônica e ligação covalente. Fórmulas químicas.
6. Funções químicas: ácidos, bases, sais e óxidos: definição, classificação, propriedades,
formulação e nomenclatura.
7. Reações químicas: classificação das reações; reações de síntese, análise,
deslocamento, dupla troca e oxi-redução; balanceamento de equações químicas.
8. Soluções: classificação; solubilidade; concentração das soluções: concentração comum,
concentração em quantidade de matéria/volume e concentração normal; título e fração molar.
9. Reações químicas e energia: reações exotérmicas e endotérmicas; entalpia de formação, de
combustão, de dissolução e de reação; Lei de Hess.
10. Velocidade das reações: fatores que alteram a velocidade das reações: temperatura,
concentração, pressão e catalisador; energia de ativação.
11. Química Orgânica: características gerais dos compostos de carbono; o estado do carbono;
classificação das cadeias carbônicas; estrutura e propriedades dos hidrocarbonetos; estrutura e
propriedades dos compostos orgânicos oxigenados e nitrogenados; nomenclatura oficial dos
compostos orgânicos – IUPAC.

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/muv.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/muv.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/mvert.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/mvert.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/movobl.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/movobl.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/leisdenewton.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/leisdenewton.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/fa.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/fa.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/fc.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/fc.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/pi.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/pi.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/trabalho.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/trabalho.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/impulso.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/impulso.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/principiosbasicos.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/principiosbasicos.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/estdecorpo.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/estdecorpo.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/estdecorpo.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/pressao.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/pressao.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/teoremadepascal.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/teoremadepascal.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/EstaticaeHidrostatica/teoremadepascal.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/GravitacaoUniversal/gu.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/GravitacaoUniversal/gu.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/GravitacaoUniversal/unidades.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termometria/temperatura.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termometria/temperatura.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termometria/conversoes.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Termodinamica/1leidatermodinamica.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/EstudodosGases/tranfisot.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/EstudodosGases/tranfisot.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/EstudodosGases/tranfisom.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/EstudodosGases/lgeral.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/linear.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/linear.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/volumetrica.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Dilatacao/voldosliquidos.php


UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET)

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE ACESSO E AVALIAÇÃO

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA FORMA PARÁ/UEPA

Rua do Una n° 156, CEP: 66.050-540 Telégrafo
Fone: (91) 3299-2216.

BIOLOGIA
1. A base molecular da vida: os constituintes da matéria.
2. Os constituintes celulares: membrana, citoplasma e núcleo.
3. Divisão celular: mitose e meiose.
4. O metabolismo energético celular: respiração, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese.
5. As funções básicas de relação no organismo humano: nutrição e nutrientes, digestão,
circulação,respiração e excreção. Os sistemas nervoso e endócrino. Os órgãos dos sentidos.
6. A reprodução humana: os sistemas reprodutores feminino e masculino e o
fenômeno dafecundação. Sexualidade e puberdade. IST’s.
7. Os fundamentos da genética: Os trabalhos de Mendel. Conceitos, genealogia e os
princípios daaplicação da probabilidade. Genética molecular e engenharia genética. Doenças
genéticas.
8. Ecologia: conceitos, cadeias e teias alimentares. Os ciclos biogeoquímicos, as relações
ecológicasentre os seres vivos. O meio ambiente, a biodiversidade e a interferência humanano
planeta.
9. A diversidade e a classificação biológica dos Três Domínios: Archaea, bacteria e eukarya.
10. Os vírus – Um estudo à parte. Conceito, características gerais e reprodução.
11. As infecções e doenças humanas causadas por bactérias, parasitas e fungos eplantas.

REDAÇÃO EMLÍNGUA PORTUGUESA
A prova de Redação em Língua Portuguesa tem como objetivo avaliar a competência
textualdo candidato por meio da produção de um texto.
O candidato deverá ser capaz de construir um texto que apresente:
1. fidelidade ao tema e ao comando;
2. organização/sequenciação coerente de ideias;
3. registro de língua adequado ao gênero solicitado e ao efeito de sentido pretendido;
4. domínio das regras de escrita e da norma culta.

Belém, 19 de abril de 2022.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará
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