Conteúdo da 1ª etapa do vestibular – FAAP
Português
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos;
gramática: a palavra; análise morfológica; análise sintática; sintaxe
de concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação; figuras
de linguagem; pontuação; versificação.
Literatura Portuguesa e Brasileira: espera-se que o candidato
compreenda e saiba identificar os estilos de cada época, sua
periodização, os autores desse período, suas principais obras, bem
como a posição do autor em face da obra de arte literária e da língua
e ainda a posição da obra nos quadros da cultura de que é
representativo tanto em Portugal como no Brasil. Trovadorismo;
Renascimento; Barroco e Arcadismo.
Leitura obrigatória: “A farsa de Inês Pereira” – Gil Vicente.
Redação
Espera-se que o candidato demonstre suas idéias com correção e
com coerência. Prevalecem o raciocínio, os fatos, o exame crítico. É
preciso coerência: capacidade para relacionar os argumentos e
buscar a conclusão. Tudo se opera de acordo com a norma culta da
Língua Portuguesa: vocabulário adequado, ortografia, morfologia,
sintaxe e pontuação.
Matemática
Tópicos de álgebra; estudo das funções; progressões; geometria
plana; resolução de problemas do cotidiano.
Física
Cinemática escalar; cinemática vetorial; forças em dinâmica;
princípios de conservação; gravitação universal; hidrostática.
Química
Estrutura da matéria; estrutura atômica; classificação periódica dos
elementos; ligações químicas; oxidação e redução; funções
inorgânicas; propriedades químicas e métodos de obtenção;
quantidades e medidas; o estado gasoso; cálculos.

Biologia
Características da vida; química da célula; vida no nível da célula;
metabolismo celular; vírus: entre moléculas e células; a origem da
vida; histologia animal.
História
Sistema feudal; estado nacional e absolutismo; expansionismo
marítimo-comercial;
mercantilismo
e
sistema
colonial;
o
Renascimento; a Reforma; a América inglesa e francesa; a América
de colonização espanhola; atualidades.
Geografia
Brasil: uma potência regional; desenvolvimento econômico,
desigualdades sociais e pobreza; o espaço brasileiro; elementos
naturais: estrutura geológica, relevo, clima, vegetação e domínios
morfoclimáticos; perfil demográfico e formação étnica da população
brasileira;
imigração
e
migrações
internas
no
Brasil;
atividade/produção agrícola no Brasil; exploração da terra no Brasil;
energia e transportes; cafeicultura; atividade industrial no Brasil.
Inglês
Interpretação de textos; tradução; sinonímia; questões de gramática
a partir da compreensão de textos.

