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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 
 

ANEXO - Pontos do Concurso Docentes  2009 
 

Unidade Departamento Área de Conhecimento Pontos do Concurso 

Melhoramento Animal 
Disciplinas: Genética Aplicada à Zootecnia; 
Princípios de Melhoramento Animal; 
Melhoramento Animal Aplicado. 

 
1. Princípios de genética de populações aplicados à Zootecnia;  
2. Princípios de genética molecular aplicados à Zootecnia; 
3. Utilização de marcadores genéticos do melhoramento de animais de 
interesse zootécnico; 
4. Interação genótipo x ambiente e suas implicações para o 
melhoramento de animais de interesse zootécnico; 
5. Métodos de acasalamento ( endogamia e cruzamentos) de animais de 
interesse zootécnico; 
6. Métodos de seleção e ganho genético com seleção de animais de 
interesse zootécnico; 
7. Estimação de parâmetros genéticos de animais de interesse 
zootécnico; 
8. Modelagem estatística aplicada ao melhoramento de animais de 
interesse zootécnico; 
9. Melhoramento aplicado a ruminantes; 
10. Melhoramento aplicado a não ruminantes. 
 

Produção Animal 

Zootecnia Geral  
Disciplinas: Introdução à zootecnia e ética 
profissional; Metodologia da pesquisa em 
Zootecnia; Estágio Supervisionado e Trabalho de 
Conclusão de Curso 

 
1. Definição da profissão de Zootecnista: competências e habilidades; 
2. Ensino da Zootenia no Brasil; 
3. Exercício e mercado profissional do Zootecnista e importância social 
da Zootecnia; 
4. Legislação e ética profissional; 
5. Abordagem e método científico em Zootecnia;  
6. Formulação e desenvolvimento do projeto de pesquisa e redação 
científica em Zootecnia; 
7. O Zootecnista e a segurança alimentar no Brasil; 
8. Sustentabilidade do sistema de produção em Zootecnia; 
9. O Zootecnista e os sistemas de produção de ruminantes no Brasil;  
10. O Zootecnista e os sistemas de produção de não- ruminantes no 
Brasil; 
 

Medicina 
Veterinária 

Medicina Veterinária 
Preventiva 

Epidemiologia e Administração Sanitária com 
ênfase em Estatística 

 
1. Medidas de associação, casualidade e inferência  em epidemiologia ; 
2. Epidemiologia aplicada a sistemas de vigilância em saúde animal, 
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humana e ambiental;  
3. Medida da saúde coletiva e sua aplicação no campo da saúde pública 
e animal – fonte de dados em epidemiologia; 
4. Distribuição das doenças e agravos a saúde coletiva – variáveis de 
tempo, espaço e indivíduo – quantificação e usos em epidemiologia; 
5. Planejamento e análise estatística em inquéritos epidemiológicos; 
6. Fundamentos metodológicos da epidemiologia;  
7. Estudo longitudinal  retrospectivo (caso-controle); 
8. Estudos transversais; 
9. Métodos de amostragem e cálculo de amostra em inquéritos de 
soroprevalência; 
10. Análise de risco e sua implicação no mercado internacional.   
 

Regência 

 
1. A formação e a prática de um regente, pesquisa e ensino tendo em 
vista a formação de um professor em Regência. 
2. O estudo da partitura e planejamento de ensaios do ponto de vista da 
regência e a importância do estudo e domínio de um instrumento na 
formação de um Regente. 
3. Repertório renascentista e sua aplicação no ensino e na prática da 
regência. 
4. Repertório barroco e sua aplicação no ensino e na prática da regência. 
5. Repertório clássico e sua aplicação no ensino e na prática da regência. 
6. Repertório romântico e sua aplicação no ensino e na prática da 
regência. 
7. Problemas técnicos da regência no repertório coral e orquestral ou 
instrumental obras do século XX. 
8. Repertório coral e orquestral brasileiro no ensino da regência. 
9. Conhecimentos extra-musicais e a importância do campo teórico da 
música na  formação e na  prática interpretativa do regente 
10. Técnica de Gesto, conhecimento da partitura, Psicologia e suas 
relações com ensaios e concertos. 
 

Música Música Aplicada 

Violão  
1) Repertório brasileiro para violão; 
2) Repertório latino-americano para violão (exceto brasileiro); 
3) Repertório do século XX e XXI para violão; 
4) Repertório Segoviano: compositores, obras e contextos. 
5) Repertório espanhol do século XIX; 
6) História do violão; 
7) Obras de J. S. Bach para alaúde solo; 
8) Música renascentista para instrumentos de cordas dedilhadas; 
9) Análise de uma sonata, de livre escolha, original para violão; 
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10) Ensino de violão: correntes pedagógicas e metodologias 
 O candidato poderá usar o instrumento bem como equipamentos 
de áudio, vídeo e data show. 
 

Trompa 

 
1- Importantes Trechos Orquestrais para Trompa: Método de preparação 
e demonstração prática.  

• Tchaik. - Sinfonia no. 5 
• Mahler – Sinfonias 4 e 5 
• Ravel - Pavane 
• Richard Strauss  -Till Eullenspigel, Ein Heldenleben, Don Juan. 
• Bruckner – Sinfonia no. 4 
• Schostakovich – Sinfonia no. 5 
• Dvorak – Sinfonia no.9 (Novo Mundo) 
• Brahms – Sinfonias 3 e 4 
• Beethoven – Sinfonia no. 7 

2 - O Concerto no. 1 de Mozart: Exposição Teórica e demonstração 
prática. 
3 - O Concerto no. 3 de Mozart: Exposição Teórica e demonstração 
prática. 
4 - O Concerto no. 1 de Richard Strauss: Exposição Teórica e 
demonstração  prática. 
5 - O Concerto no. 2 de Richard Strauss: Exposição Teórica e 
demonstração  prática. 
6 - Morceau de Concert de Saint Saens: Exposição Teórica e 
demonstração  prática. 
7 - O Ensino da Trompa: abordagens metodológicas. 
8 - A Sonata de Hindemith para Trompa: Exposição Teórica e 
demonstração  prática. 
9 - O desenvolvimento da trompa do século XVIII ao XXI: repertório e 
técnica. 
10-Aspectos técnicos da Trompa: escolha e demonstração de estudos 
introdutórios, intermediários e avançados. 
PROVA PRÁTICA –   Recital de Trompa: 
Richard Strauss (um dos concertos) 
Mozart concerto (um dos concertos) 
Saint Saens – Morceau de Concert 
Obra Brasileira de livre escolha. 
 

Nutrição Ciência da Nutrição Nutrição e Alimentação  (Auxiliar)   
1. Bases fisiopatológicas, quadro clínico e terapêutica das doenças 

inflamatórias   intestinais. 
2. Bases fisiopatológicas, quadro clínico e terapêutica da insuficiência 
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renal crônica. 
3. Bases fisiopatológicas, quadro clínico e terapêutica da insuficiência 

cardíaca congestiva. 
4. Bases fisiopatológicas, quadro clínico e terapêutica da insuficiência 
hepática. 
5. Bases fisiopatológicas, quadro clínico e terapêutica da insuficiência 
cardíaca. 
6. Bases fisiopatológicas, quadro clínico e terapêutica do diabetes 
mellitus. 
7. Inflamação, estresse oxidativo e doenças crônicas  não 
transmissíveis. 

 

Nutrição e Alimentação  (Assistente) 

 
1. Terapia Nutricional  baseada em evidências na insuficiência 

hepatocelular; 
2. Emprego da Técnica Dietética na Nutrição Clínica; 
3. Inflamação, resistência a insulina e terapia nutricional na  síndrome 

metabólica; 
4. Bases dietécnicas da terapia nutricional  na insuficiência renal crônica; 
5. Bases experimentais e dietéticas da Nutrição Clínica; 
6. Inter-relação dos alimentos funcionais na prevenção e tratamento do 

câncer digestório. 
 

Ciências Sociais e Econômicas aplicadas à 
Gastronomia 

 
1. Gastronomia: técnica, ciência, arte, cultura e empreendimento. 
2. Aspectos gastronômicos, nutricionais e de comensalidade das 

cozinhas regionais  
  brasileiras; 

3. Avanços tecnológicos na Gastronomia; 
4. História e tradição da gastronomia brasileira; 
5. Espaços comerciais da  comensalidade na perspectiva da segurança 

alimentar. 
 Ciência dos Alimentos 

Estudos e Técnicas Gastronômicas 

 
Pontos para prova Didática  
01.  Avanços tecnológicos na Gastronomia; 
02.  Gastronomia brasileira: realidade e tendência; 
03.  Aspectos históricos, econômicos e socioculturais do consumo de 
bebidas; 
04. Técnicas culinárias básicas das cozinhas clássica e moderna; 
05. Especiarias em preparações da culinária regional, nacional e 
internacional; 
06. Harmonização de comidas e bebidas.  
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Pontos para a prova Teórico-prática. 
01. Preparação à base de carne vermelha e vegetais; 
02. Preparação à base de carne de aves e vegetais 
03. Preparação à base de pescados e vegetais;  
04. Preparação à base de massas e vegetais; 
05. Preparação à base de ovos e vegetais. 

Processamento de Sinais 

 
01. Análise de Fourier em tempo contínuo e suas aplicações em 
processamento de sinais;  
02. Análise de Fourier em tempo discreto e suas aplicações em 
processamento de sinais; 
03. Transformada de Laplace e suas aplicações em processamento de 
sinais; 
04. Transformada Z e suas aplicações em processamento de sinais; 
05. Teoria da Amostragem; 
06. Filtros de resposta finita ao impulso (FIR) e suas implementações em 
tempo discreto; 
07. Filtros de resposta infinita ao impulso (IIR) e suas implementações 
em tempo discreto; 
08. Filtros adaptativos e suas aplicações em processamento de sinais; 
09. Processos estocásticos aplicado ao processamento de sinais; 
10. Algoritmos para  Transformada Discreta de Fourier (DFT) e para 
Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
 

Sistemas Elétricos de Potência 

 
01. Circuitos elétricos polifásicos; 
02. Modelagem de componentes de sistemas elétricos; 
03. Faltas em redes de corrente alternada; 
04. Análise de fluxo de potência; 
05. Estabilidade de sistemas de potência; 
06. Qualidade da energia  elétrica; 
07. Proteção de sistemas de potência; 
08. Automação de sistemas de potência; 
09. Noções de confiabilidade de sistemas de potência; 
10. Noções de transitórios eletromagnéticos em sistemas de potência. 
 

Politécnica Engenharia Elétrica 

Eletromagnetismo e Antenas e  Propagação  
01. Circuitos magnéticos e exemplos de aplicação em Engenharia; 
02. Equação de ondas e ondas transversais eletromagnéticas; 
03. Linhas de transmissão. Conceito de impedância característica; 
04. Casamento de impedâncias. Guias de onda e cavidades ressonantes; 
05. Fibras ópticas: sistemas e propagação;  
06. Noções de antenas: processo de radiação, caracterização básica de 
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uma antena, antena lineares; 
07. Enlace de sinais de radiofreqüência: técnicas de projeto; 
08. Análise topográfica e perdas devido à propagação. Modelos teóricos 

de propagação em ambientes abertos e fechados;  
09. Fórmulas de Friis e Radar com suas aplicações em enlaces de rádio; 
10. Cálculo de propagação para sistemas móveis. Análise de múltiplos 

caminhos e desvanecimento. 
 

Sistemas de Comunicação 

 
01. Ruído térmico, figura de ruído e temperatura equivalente de ruído em 
amplificadores e linhas coaxiais; 
02. Modulação em amplitude (AM) e modulação em freqüência (FM); 
03. Modulação e demodulação OFDM; 
04. Introdução a teoria da informação: entropia e capacidade de canal; 
05. Moduladores, demoduladores e amplificadores em radiofreqüência; 
06. Arquiteturas de transmissores e receptores para  radiofreqüência; 
07. Equalização adaptativa; 
08. Modulação em espectro espalhado; 
09. Sistemas celulares: conceitos básicos e parâmetros de projeto na 
rádio-base; 
10. Padrões de comunicação sem fio para telefonia celular: AMPS, 
CDMA e GSM. 

 

Engenharia Mecânica Sistemas Mecânicos 

 
01. Teoria de falhas por fadiga; 
 02.  Eixos, mancais, engrenagens, molas, embreagens, freios e 
transmissões flexíveis; 
03.  Mecanismos articulados planos; 
04. Cinética dos corpos rígidos nos movimentos planos e espaciais; 
05. Dinâmica de sistemas mecânicos; 
06. Análise modal; 
07. Esforços internos em elementos estruturais; 
08. Sistemas lineares e sistemas contínuos; 
09. Sistemas técnicos de precisão; 
10. Análise e projetos por elementos finitos. 

 

Engenharia Química Fundamentos de Mecânica dos Fluidos e Projetos 
de Processos Industriais 

 
1. Métodos determinísticos aplicados a fluxos de caixa; 
2. Viabilidade e inviabilidade de projetos industriais sob condições de 

incerteza; 
3. Seleção de variáveis de projeto aplicada a projetos de processo por 

separação física de componentes; 
4. Programação linear aplicada em projetos de processos; 
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5. Perda de carga em escoamento compressível e incompressível; 
6. Estática dos fluidos e as forças sobre superfícies submersas. 
 

Construção e Estruturas Construção Civil 

 
1. Indicadores de Qualidade e Produtividade; 
2. Gerenciamento de Obras; 
3. Canteiro de Obras; 
4. Execução de Estruturas de Concreto Armado (Infra e Superestrutura); 
5. Revestimento e Pavimentação (Execução); 
6. Orçamento da Obra; 
7. Elementos de Vedação; 
8. Coberturas; 
9. Programação de Obras; 
10. Segurança na Construção. 
 

Ciência e Tecnologia dos 
Materiais Extração de Petróleo 

 
1. Elevação natural e artificial de petróleo; 
2. Métodos secundários de produção de petróleo: injeção de água e 

injeção de gás; 
3. Recuperação avançada de petróleo: métodos térmicos e injeção de 

solventes; 
4. Recuperação avançada de petróleo: métodos químicos e 

microbiológicos; 
5. Gestão ambiental na exploração e produção de petróleo e gás; 
6. Escoamento de fluidos não-Newtonianos em meios porosos. 
 

Transpores Transportes 

1. Projeto geométrico horizontal de vias; 
2. Projeto geométrico vertical de vias; 
3. Distribuição racional de volumes de solo e de rocha em projeto de 

terraplenagem; 
4. Dimensionamento de equipamentos e equipes de produção em 

projetos de terraplenagem; 
5. Drenagem e pavimentação de vias; 
6. Transporte sustentável; 
7. Planejamento e operação de sistemas de transportes de carga; 
8. Planejamento e operação de sistemas de transportes de 

passageiros; 
9. Engenharia de tráfego e circulação viária; 
10. Economia dos Transportes. 
 

Engenharia Ambiental Saneamento Básico com ênfase em Tratamento 
de Águas 

1. Características das Águas de abastecimento (Águas potáveis; Águas 
industriais; Águas para uso agrícola; Águas de Chuva) e Residuais 
(Esgotos sanitários; Águas cinzas, Águas amarelas, Águas negras) e sua 
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relação com desenvolvimento de tecnologias. Principais características 
físico-químicas e microbiológicas em águas de abastecimento e 
residuais. Principais poluentes: convencionais, compostos tóxicos; “novos 
poluentes”: disruptores endócrinos; antibióticos. Metodologias analíticas e 
ecotoxicológicas; 
2. Tratamento de águas de abastecimento: Projeto de estações de 
tratamento, seqüência de processos de tratamento; Principais critérios de 
projeto; Tratamento convencional; Tratamentos avançados; Potabilização 
domiciliar de água; motivos e principais processos; 
3. Tratamento de águas residuais: Critérios para lançamento em corpos 
receptores e para reúso; Projetos de estações de tratamento, seqüência 
de processos de tratamento; Principais critérios de projeto; Tratamento 
convencional; Tratamentos avançados. Tratamento centralizado versus 
tratamento descentralizado: vantagens e desvantagens; 
4. Operações unitárias, processos físicos: Medição de vazão; 
Peneiramento; Equalização Sedimentação; Filtração; Flotação; 
Transferência gasosa; Volatilização e desorção de compostos orgânicos. 
Membranas. Critérios de dimensionamento; 
5. Operações unitárias, processos químicos: Coagulação; Floculação; 
Correção de ph; Adsorção; Desinfecção: Uso de cloro, dióxido de cloro, 
ozônio, radiação ultravioleta: análise comparativa de vantagens e 
desvantagens. Métodos oxidativos avançados: Reações Fenton e Foto 
Fenton; Peróxido de hidrogênio. Aplicações, vantagens e desvantagens; 
6. Processos biológicos; Metabolismo microbial; Crescimento 
bacteriano: aspectos microbiológicos e cinética de processos biológicos; 
Processos aeróbicos e processos anaeróbicos: vantagens e 
desvantagens comparativas e complementaridade; Reatores de leito fixo 
e de leito fluidizado: análise comparativa; Remoção e retenção de 
nutrientes: vantagens, desvantagens, facilidades e dificuldades; Reatores 
seqüenciais em batelada; Biorreatores de membranas; Manejo de 
biossólidos; 
7. Projeto de processos de tratamento aeróbico: Lagoas de 
estabilização; Lagoas aeradas; Lodos ativados; Filtros biológicos; Filtros 
intermitentes em leito de areia; Discos rotativos; Tratamento em zonas de 
raízes ou banhados artificiais; Tratamento e disposição de lodos; 
8. Projeto de processos anaeróbicos: Tanques sépticos convencionais e 
avançados: Critérios de projeto, operação e manutenção; Filtros 
anaeróbicos: Critérios de projeto, operação e manutenção; Reatores de 
manta de lodo; Critérios de projeto, operação e manutenção; Aspectos 
energéticos; Geração de biogás: tratamento e utilização; 
9. Reúso de água: segregação de correntes, tratamento centralizado e 
descentralizado; Adequação de efluentes para novos usos; 
Características desejáveis e indesejáveis dos efluentes do tratamento em 
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função do uso a ser dado a estes; Tratamento e reúso domiciliar e 
municipal; Usos não potáveis urbanos; Aplicação na agricultura e 
aqüicultura. Elementos básicos de análise quantitativa de riscos 
microbiológico. 
 

Comunicação  Comunicação e Cultura 

 
1. Políticas de Comunicação e Cultura. Estado, Sociedade, Comunicação 

e Cultura no Brasil. 
2. Sistemas de produção, distribuição e consumo de produtos culturais: o 

global e o local; 
3. Indústrias culturais e a “mediatização” da cultura: produção, 
distribuição e consumo de cultura na era digital. 
4. Problemas e perspectivas de estética na abordagem dos produtos 
culturais e do consumo da cultura de massa;. 

5. Estratégias de práticas de gestão da cultura e da comunicação; 
6. Cultura como bem econômico e social: economia e cidadania cultural;  

 

  Comunicação e Ética 

1. Fundamentos da normatividade moral e a aplicação da Ética a 
problemas da comunicação; 
2. A questão de uma Ética da Comunicação em sua relação com as 
deontologias profissionais da área e com uma ética Geral; 
3. Questões centrais de uma ética para as mídias digitais (copyright, 
hate sites, privacidade, vigilância, perfis de bancos de dados etc) 
4. A relação entre uma abordagem moral das práticas realizadas nos 
diversos campos da comunicação e da dignidade humana, a cidadania e 
a 
democracia; 
5. A ética e o direito à comunicação e à informação numa sociedade 
globalizada; 
6. Ética da Comunicação, espaço público midiatizado e sociedades 
complexas; 
7. Crítica dos meios de comunicação e a democracia como valor 
fundamental 

Contabilidade Societária 

 
1. Ativo Imobilizado (Depreciação, Reavaliação e Impairment). 
2. Ativos Intangíveis e Goodwill  
3. Conversão de Demonstrações  
4. Demonstrações Consolidadas 
5. Derivativos e Atividades de Hedging 
6. Demonstrativo de fluxos de caixa (DFC) e Demonstrativo de Valor 

Adicionado (DVA) 
 

Ciências  
Contábeis Ciências Contábeis 

Auditoria  
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1. Auditoria Operacional 
2. Sistemas de Controle Interno e Auditoria interna.  
3. Procedimentos e papéis de trabalho. Amostragem em Auditoria 
4. Modelos de avaliação de riscos em Auditoria 
5. Programa de Auditoria para contas do Patrimônio Líquido 
6. Programa de Auditoria para contas do Passivo 
 

Teoria Econômica Teoria Macroeconômica 

 
1) Keynes e pós keynesianismo: demanda efetiva e emprego; 

investimento, moeda e juros. Minsky,  a hipótese da instabilidade 
financeira e o ciclo econômico. 

2) Síntese neoclássica: o modelo IS-LM de Hicks-Hansen; equilíbrio, 
políticas econômicas e cenários (Pigou, Fischer e Crowding-out). 

3) Monetarismo: inflação e as diversas versões da curva de Phillips. 
4) Novos Clássicos: expectativas racionais e o equilíbrio contínuo dos 

mercados; informações (im)perfeitas e curva de oferta de Lucas. 
5) Teoria dos ciclos reais de negócios. 
6) Novos Keynesianos: rigidez nominal, rigidez real e choques de 

demanda de curto-prazo; modelos de rigidez real de salários e a 
NAIRU; o modelo da nova síntese neoclássica. 

7) Modelos de crescimento econômico: Harrod-Domar; Kaldor-
Passinetti, Solow-Swam, Kalecki. 

8) Teorias do consumo: corrente e intertemporal. Teorias do 
investimento: mercado de bens de equipamento, ajustamento 
financeiro e demanda por moeda. 

9) Modelos de crescimento endógeno de Romer: de pesquisa e 
desenvolvimento e de diferenças de renda entre países. 

10) Macroeconomia aberta: modelo Mundell-Fleming e políticas 
macroeconômicas com câmbio fixo e flexível. 

 

Ciências  
Econômicas 

 Econometria  
1) O Modelo Clássico de Regressão Linear Geral (abordagem matricial)  
2) Violações das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear 
3) Modelos com variáveis dummies explicativas 
4) Modelos com variável dependente binária: Logit, Probit, Tobit 
5) Modelos de painel (efeitos fixos e aleatórios) 
6) Modelos econométricos dinâmicos: auto-regressivos e com 

defasagens distribuídas 
7) Modelos com equações simultâneas 
8) Princípios de Séries Temporais e Modelos Box Jenkins (AR, MA, 

ARMA, ARIMA) 
9) Modelos com variância condicional (ARCH e GARCH);  
10) Modelo Auto-Regressivo Vetorial (VAR) 
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Economia Aplicada Economia Política 

 
1) Teorias do valor em Adam Smith. 
2) Valor e distribuição em David Ricardo. 
3) Utilitarismo e o homem econômico em John Stuart Mill. 
4) Valor e racionalidade nos neoclássicos: Jevons e Menger.  
5) A crítica de Marx à economia clássica. 
6) Marx – a reprodução do capital e a taxa de lucro. 
7) Marx – a reprodução do capital e as formas concretas da mais-valia: 

capital-dinheiro, capital portador de juros e o crédito. 
8) Hobson, Lênin e Hilferding: imperialismo e capital financeiro. 
9) Transformações capitalistas recentes: globalização, hegemonia e 

financeirização. 
10) Controvérsias macroeconômicas contemporâneas: novo-clássicos, 

novo-keynesianos e pós- keynesianos. 
 

Direito Administrativo 

 
1. Princípios da Administração Pública. 
2. Serviço público. 
3. Administração indireta. 
4. Licitação e contratos administrativos. 
5. Agências Reguladoras. 
6. Poder de polícia. 
7. Ato administrativo: conceito, natureza, controle e vício. 
8. Parcerias na Administração Pública. 
9. Intervenção do Estado na propriedade privada. 
10. Controle da administração pública. 
 

Direito Direito Público 

Teoria Geral do Processo e Direito Processual 
Civil 

 
1. Jurisdição. 
2. Teoria da Ação. 
3. Pressupostos e Invalidades Processuais. 
4. Sentença e precedente judicial. 
5. Princípios gerais do processo: devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa. 
6. Teoria Geral dos Recursos. 
7. Teoria da Prova. 
8. Teoria da Execução: princípios; espécies; título executivo e 

responsabilidade patrimonial. 
9. Tutela de urgência. 
10. Tutela coletiva: princípios; coisa julgada; legitimação e 

competências. 
 



 12 

Direito Processual Penal e Prática Jurídica Penal 

 
1. Jurisdição e Competência. 
2. Ação penal. 
3. Prisões provisórias e medidas assecuratórias. 
4. Processo do Júri. 
5. Recursos em espécie. 
6. Ações penais do réu. 
7. Dosimetria da pena. 
8. Inquérito policial: teoria e prática. 
9. Prova: princípios e produção. 
10. Juizados Especiais Criminais. 
 

Direito Tributário, Direito Financeiro e Legislação 
Tributária 

 
1. Obrigação tributária. 
2. O fenômeno tributário. 
3. Tributo: conceito e espécies. 
4. Receitas e despesas públicas. 
5. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 
6. Lançamento tributário. 
7. Prescrição e decadência. 
8. Orçamento público. 
9. Fato gerador. 
10. Sistema constitucional tributário. 
 

Direito das Relações de Consumo 

 
1. Relação de consumo. 
2. Princípios do Direito das Relações de Consumo. 
3. Direitos básicos do consumidor. Deveres dos fornecedores. 
4. Proteção contratual. 
5. Responsabilidade nas relações de consumo. 
6. Práticas abusivas. 
7. Desconsideração da pessoa jurídica nas relações de consumo. 
8. Aspectos processuais da tutela coletiva das relações de consumo. 
9. Aspectos processuais da tutela individual das relações de consumo. 
10. Sanções administrativas e sanções penais em matéria de consumo. 
 

Direito Privado 

Direito Civil  
1. Direitos da Personalidade. 
2. Negócio jurídico. 
3. Ato ilícito e abuso de direito. 
4. O direito obrigacional na ordem jurídica civil atual. 
5. Teoria Geral dos Contratos. 
6. A responsabilidade civil na sociedade contemporânea. 
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7. Posse e propriedade. 
8. Família e Direito Civil. A regulação da família pelo Direito. 
9. Direito das Sucessões. 
10. O Direito Civil na ordem jurídica brasileira: compreensão histórica, 

atualidade e perspectivas. 
 

Direito do Trabalho, Direito Processual do 
Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho e Sindical 

 
1. O contrato de trabalho e os contratos afins. 
2. Sujeitos do contrato individual de trabalho. 
3. Duração e jornada de trabalho. 
4. Salário. 
5. Organização Judiciária Trabalhista. 
6. Procedimento comum nos dissídios individuais. 
7. Sistema recursal trabalhista. 
8. Liquidação de Sentença e Execução Trabalhista. 
9. Dissídios coletivos do trabalho e dissídios de interesse. 
10. Evolução histórica, ideológica e jurídica do Direito Coletivo do 

Trabalho. 
 

Direito Comercial 

 
1. Conceito de empresário e atividades civis 
2. Registro de empresa 
3. Livros empresariais 
4. Estabelecimento empresarial 
5. Sociedade limitada 
6. Princípios do Direito Cambiário 
7. Constituição do crédito cambiário 
8. Pressupostos da falência 
9. Recuperação judicial de empresas 
10. Recuperação extrajudicial de empresas 
 

Legislação Social, Legislação Social e Direito do 
Trabalho 

 
1. Empregador. 
2. Empregado. 
3. Contrato individual de emprego. 
4. Remuneração e salário. 
5. Adicionais legais ao salário. 
6. Jornada de trabalho. 
7. Repousos intra e interjornadas. 
8. Justas Causas do empregado e do empregador. 
9. Resilição unilateral: causas e efeitos. 
10. Causas voluntárias e não voluntárias de extinção do contrato de 

emprego. 
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Instituições de Direito Público e Privado 

 
1. Direito, Estado, Sociedade. 
2. Ordenamento Jurídico. 
3. Relação Jurídica. 
4. Direito Civil. Função, princípios e institutos centrais. 
5. Direito do Consumidor. Função, princípios e institutos centrais. 
6. Direito do Trabalho. Função, princípios e institutos centrais. 
7. Direito Comercial. Função, princípios e institutos centrais. 
8. Direito Administrativo. Função, princípios e institutos centrais. 
9. Direito Tributário. Função, princípios e institutos centrais. 
10. Ordem Econômica Constitucional. Função, princípios e institutos 

centrais. 
 

Educação I 
Conhecimento e formação humana na sociedade 
contemporânea: Sociedade da aprendizagem 
espaços e redes sociais. 

 
1. Diferentes paradigmas para compreensão da sociedade 
contemporânea: da informação, do conhecimento e da aprendizagem; 
 2. Reflexos dos paradigmas da sociedade da informação, da sociedade 
do conhecimento e da sociedade da aprendizagem na práxis 
educacional;  
3. Conhecimento e seus modos de organização na sociedade 
contemporânea: o senso comum, o mito, a religião, o saber de 
comunidades tradicionais, a ciência, a tecnologia e a filosofia;  
4. Produção e difusão do conhecimento em diferentes espaços sócio-
culturais: escola, igreja, partido político, instituições governamentais, 
organizações sociais e produtivas, movimentos sociais, comunidade 
tradicionais;  
5. Processos de formação humana: cognitivos, afetivos, psicomotores, 
comportamentais, estéticos e éticos;  
6. Conhecimento, tecnologias da informação e comunicação e 
participação social;  
7. Tecnologias de informação e comunicação e produção do sujeito 
contemporânea;  
8. Processos de trabalho e formação de sujeitos sociais; 
9.Redes cognitivas na sociedade da aprendizagem e aprendizagem 
social: colaboração,cooperação, intercâmbio.  
 

Educação 

Educação II Didática e Práxis Pedagógica  
1. Didática: objeto de estudo e trajetória histórica; 
2. O papel da didática na construção da identidade profissional docente; 
3. Didática, sociedade, educação e escola na comtenporaneidade; 
4. Processos de ensino e aprendizagem e função da didática; 
5. Currículo, didática e a multi – inter – transdisciplinaridade; 
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6. Planejamento de ensino – aprendizagem numa perspectiva crítica: 
níveis, etapas, estruturantes didáticos;  
7. Seleção e organização de conteúdos escolares: o livro didático; 
8. Métodos, técnicas e recursos didáticos na construção da 
aprendizagem; 
9. Avaliação da aprendizagem escolar: concepções, técnicas e 
instrumentos; 
10. A didática escolar na sociedade da informação e do conhecimento. 
 

Metodologia e Prática de Ensino de Ciências 
Naturais 

 
1. Concepções do ensino de Ciências Naturais na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental.  
2. Práticas inter e transdisciplinares no ensino de Ciências Naturais.  
3. Tecnologias da informação e da comunicação no ensino-
aprendizagem de Ciências Naturais.  
4. A Educação Ambiental na formação de professores do ensino de 
Ciências Naturais.  
5. Pesquisa científica e dimensão socioambiental no ensino de Ciências 
Naturais.  
6. Bases epistemológicas e metodológicas da pesquisa no ensino de 
Ciências Naturais.   
7. Avaliação da aprendizagem em Ciências Naturais na Educação Infantil 
e Ensino Fundamental.  
8. A prática de ensino de Ciências Naturais na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental.  
 

Metodologia e Prática de Ensino de Física 

 
1. A História e a Filosofia das Ciências no Ensino de Física;  
2. Dimensões política e sociohistórica do Ensino de Física. 
3. Ensino de Física e teorias de aprendizagem;  
4. Metodologia de projetos no Ensino de Física;  
5. Livro didático no Ensino de Física;  
6. O laboratório no Ensino de Física;  
7. Prática de ensino e avaliação na formação do professor de Física.; 
8. Tecnologias digitais na formação do professor de Física;  
9. A formação para a pesquisa no Ensino de Física.  
 

Metodologia e Prática de Ensino da Matemática 

 
1) Políticas, práticas curriculares e estágio na formação do professor de 
Matemática;  
2) Concepções e tendências no uso de Laboratório de Ensino de 
Matemática;  
3) Tecnologias da informação e comunicação na Educação Matemática: 
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softwares, simulações, objetos digitais de aprendizagem e ambientes 
virtuais. 
4) Interações a distância  e resolução de problemas em comunidades 
virtuais de aprendizagem em Educação Matemática.  
5) Tendências e contribuições da pesquisa em Educação Matemática 
para a formação do professor. 
6) Concepções pedagógicas no ensino da Matemática.  
7) Abordagem sociocrítica dos conteúdos de Matemática do ensino 
fundamental e médio.  
8) Avaliação da aprendizagem em Educação Matemática, presencial e a 
distância. 
 9) Dimensões política e sociohistórica do ensino da Matemática. 
 

  Metodologia e Prática de Ensino da Educação 
Física 

 
1. Concepções educacionais e pedagógicas no ensino da Educação 
Física e formação humana. 
2. Formação do professor para o ensino da Educação Física. 
3. Cultura corporal e o trato com o conhecimento da Educação Física.  
4. O ensino da Educação Física no Projeto Político-Pedagógico da 
Escola.   
5. Metodologia do ensino da Educação Física. 
6. A produção do conhecimento em Educação Física e o trabalho 
pedagógico na escola.  
7. Tecnologias no ensino da Educação Física.  
8. Objetivos e avaliação da aprendizagem no ensino da Educação Física.  
 

  Metodologia e Prática de Ensino de Língua 
Portuguesa 

 
1. Concepções e políticas do ensino da língua portuguesa e  literatura na 
Educação Básica; 
2. Planejamento do ensino da língua portuguesa e literatura na Educação 
Básica.  

. Metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem no ensino da 
língua portuguesa e literatura na Educação Básica.  

4. Texto e a prática de ensino da língua portuguesa e literatura na 
Educação Básica.  
5. Livro didático no ensino da língua portuguesa e literatura na Educação 
Básica.  
6. Tecnologias no ensino da língua portuguesa e literatura na Educação 
Básica.  
7. A expressão oral no ensino da língua portuguesa e literatura na 
Educação Básica.  
8. A expressão escrita no ensino da língua portuguesa e literatura na 
Educação Básica. 
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9. A leitura no ensino da língua portuguesa e literatura na Educação 
Básica.  
10.  A gramática no ensino da língua portuguesa na Educação Básica.  
 

Farmácia Medicamento Farmacotécnica e 8/4/2009 

 
1. Formas Farmacêuticas Líquidas;  
2. Formas Farmacêuticas Semi –Sólidas ou Pastosas e as Boas Práticas 
de Fabricação; 
3. Formas Farmacêuticas Sólidas; 
4. Emulsões; 
5. Suspensões; 
6. Preparações Cavitárias; 
7. Fórmulas e Formas Farmacêurticas; 
8. Princípios da Homeopatia; 
9. Homeopatia: Insumos e Preparações das Formas Básicas e 
Derivadas; 
10. Farmacotécnica Homeopática  

 

Filosofia e 
Ciências 
 Humanas 

Ciência Política Gênero, Cultura e Comunicação 
 
 

 

 História História Antiga e História Medieval 

 
1.  Urbanização e surgimento do Estado no antigo Oriente Próximo - 

principais modelos explicativos. 
2.  Aspectos de identidade e diversidade na constituição e trajetória das 

cidades-estados gregas. 
3.   Mito e pensamento entre os gregos. 
4.   A expansão de Roma e a reordenação político-econômica do 

Mediterrâneo. 
5.   Formas de trabalho compulsório no mundo antigo. 
6.   A crise do Império Romano – fatores econômicos, sociais, ideológicos 

e militares. 
7.   Senhorio e feudalidade no Ocidente Medieval. 
8.   A Idade Média Oriental: sociedades bizantina e muçulmana. 
9.   Vivência religiosa a partir do século XII: ordens mendicantes, 

heresias e cruzadas. 
 

Medicina Medicina Medicina de Família e Comunidade 

 
1. Alcoolismo; 
2. Asma Brônquica; 
3. Anemia; 
4. Diarréia; 
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5. Doenças Sexualmente Transmissíveis; 
6. Depressão; 
7. Diabetes Mellitus; 
8. Hipertensão Arterial; 
9. Tuberculose; 
10. Estudo sistêmico de família com ênfase em violência intra-familiar. 
 

Biologia Botânica Ecologia de Comunidades Vegetais com ênfase 
no Ambiente Terrestre 

 
1. Estrutura da vegetação e distribuição de abundância das espécies: 

técnicas de amostragem e análises quantitativas.  
2. Adaptações das plantas e caracterização das formações vegetais do 
semi-árido do Brasil 
3. Regimes de distúrbio e estrutura da vegetação: ênfase nas florestas 
tropicais 
4. As formações da "Mata Atlântica": distribuição, características e fatores 
correlatos.  
5. Modelos de sucessão: abordagem comparativa com ênfase em 

comunidades vegetais nos trópicos.  
6. Exploração seletiva de madeira e fragmentação: efeitos da interação 
de fatores.  
7. Reflorestamento: análise comparativa de técnicas de indução de 

regeneração da  vegetação natural 

Ciências da 
Saúde 
      (ICS) 

Fonoaudiologia Voz 

 
1- Intervenção fonoaudiológica pré e pós-microcirurgia de laringe;  
2- Aspectos da subjetividade envolvidos nas alterações vocais;  
3- Perspectivas de atuação em Fononcologia;  
4- Avaliação subjetiva e objetiva das alterações vocais de natureza 
neurológica 
5- Voz na 3ª idade: propostas de atuação fonoaudiológica;  
6- Disfonias infantis: limites e possibilidades da atuação fonoaudiológica;  
7- Fisiologia do exercício na terapia vocal;  
8- Promoção da saúde e prevenção da doença na área de voz.  
 

 Biointeração Metodologia Científica e Bioestatística 

 
1. Bases do raciocínio científico, teoria, hipótese, dedução, indução, 
análise e síntese; 
2. Planejamento experimental: construção de um projeto de pesquisa. 
3. Medidas e instrumentos de coletas de dados. Pesquisa bibliográfica e 

recursos de informática; 
4. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Estudos observacionais, 

experimentais e não experimentais; 
5. Conceitos básicos em amostragem: população e amostra. Estimativas 

de população, composição e distribuição populacional;  
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6. Estatística descritiva, média, mediana, moda, variância e desvio 
padrão; 
7. Testes de hipótese; graus de liberdade; erros tipo I e II e contrastes. 

Aplicações em experimentos biológicos; 
8. Delineamento em quadrado latino aplicado a experimentação animal;.  
9. Regressão linear e correlação, e aplicações em experimentos 
biológicos; 
10. Análise de variância e testes de média, e aplicações em 
experimentos biológicos.  
 

Geografia Sociedade, Natureza e Globalização.  

 
1- A região e as paisagens geográficas como produto de processos 
sociais e naturais; 
2-Urbanização, lugar e meio ambiente na organização espacial; 
3-Do local ao mundial: a natureza e o território; 
4-Mudanças globais: dinâmicas relações processuais e suas 
consequências espaciais; 
5-Pressupostos técnicos, políticos e territoriais da globalização; 
6-O uso do território como recurso e suas consequências para a 
natureza; 
7-Estratégias nacionais e a formação de blocos de países na 
globalização; 
8-O Brasil e suas políticas territoriais com ênfase a partir da década de 
1990; 
 

 Geografia Física 

01- Biogeografia, geoecologia e paisagem: aspectos teórico-conceituais e 
as diversas categorias de investigação e classificação da paisagem; 
02- Mudanças globais e suas relações com a dinâmica e funcionalidade 
dos ecossistemas; 
03- A questão da escala nas diversas abordagens da Geografia Física e 
suas correlações espaciais; 
04- Análise ambiental: a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento e gestão territorial; 
05- Os espaços macroecológicos dos ambientes tropicais e suas 
interações bioclimáticas; 
06- Análise integrada do meio ambiente: contribuições teóricas e 
metodológicas da Geografia Física; 
07- Evolução da tectônica global e seus efeitos sobre a especiação e 
distribuição biogeográfica atual; 
08- A geografia física no contexto do conhecimento geográfico: da 
gênese da geografia moderna à contemporânea. 
 

Geociências 

 Geografia Humana  
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01- Abordagens teóricas e metodológicas sobre a geografia da 
população; 
02- Tendências atuais da dinâmica demográfica brasileira; 
03- Abordagens clássicas e contemporâneas sobre superpopulação e 
território; 
04- As redes de transporte e de telecomunicação e suas implicações na 
organização do espaço geográfico; 
05- O papel das políticas socioeconômicas e culturais dos governos na 
organização do espaço geográfico; 
06- Concepções e teorias econômicas na abordagem geográfica; 
07- Migrações internas no Brasil; 
08- A manifestação da globalização em diferentes escalas espaciais. 
 

 Cartografia e Aerofotogrametria 

 
01- Projeções cartográficas, sistema de projeção universal transversa de 
mercator (UTM): características e aplicação; 
02- A importância da cartografia sistemática para a cartografia temática; 
03- A escala cartográfica e sua aplicação para os estudos geográficos; 
04- Os mapas temáticos: técnica e aplicações; 
05- Leitura e interpretação de documentos cartográficos; 
06- Aplicação do sensoriamento remoto em estudos geográficos; 
07- Simbologia e comunicação cartográfica; 
08- Padrões de interpretação visual e digitalização de fotos aéreas e de 
imagens de satélite como procedimentos metodológicos para estudos 
geográficos. 
 

 Mapeamento  Geológico  

 
01- Métodos e técnicas aplicadas ao mapeamento geológico regional e 
detalhe; 
02- Leitura e interpretação de mapas topográficos e geológicos; 
03- Identificação e classificação macro e microscópica de minerais e 
rochas; 
04- Elementos de geologia estrutural e tectônica aplicada ao 
mapeamento geológico; 
05- Técnicas de amostragens para petrologia e estudos isotópicos; 
06- Geotecnologias e georeferenciamento aplicadas ao mapeamento 
geológico. 

Sedimentologia Geologia Marinha / Sedimentação Marinha  
01- Ambientes de sedimentação marinhos silicicláticos; 
02- Nível do mar: mecanismos e registros no Fanerozóico; 
03- Ambientes de sedimentação marinhos carbonáticos; 
04- Métodos de aquisição de dados em Geologia Marinha; 
05- Métodos e técnicas de datação de sedimentos marinhos e costeiros; 
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06- Origem e evolução das margens continentais; 
07- Recursos minerais marinhos e costeiros e legislação; 
08- Paleoceanografia do Oceano Atlântico Sul. 

Geologia Ambiental 

 
01 - A questão ambiental e a geologia. Riscos geológicos, degradação, 
recuperação; 
02 - Hidrologia, hidrogeologia e a questão ambiental. Usos, impactos, 
conservação; 
03 - A sedimentologia e as questões ambientais: erosão, assoreamento, 
drenagem; 
04 - O lixo atômico e a geologia ambiental; 
05 - Lixo urbano e industrial e seus impactos no solo e sub-solo; 
06 - Catástrofes naturais e suas conseqüências geológicas: enchentes, 

secas, tempestades, mudanças climáticas, variações do nível do mar; 
07 - Geologia, meio ambiente e saúde humana – Geologia Médica; 
08 - Planejamento e gestão territorial: geologia urbana, geotecnia, 

geomorfologia ambiental; 
09 - Impactos ambientais da atividade de mineração e a recuperação de 
áreas degredadas. 
 

Geotecnologias e Geoprocessamento 

 
01 - SIG – Sistema de Informações Geográficas, georeferenciamento, 

geodados,     tecnologias, sistemas de projeção e Datum; 
02 - Banco de dados, estrutura e organização. Gerenciadores de Banco 
de Dados; 
03 - Técnicas estatístico-probabilística no geoprocessamento e na 
interpretação: aplicativos. 
04 - Geotecnologias aplicadas na área de recursos hídricos e meio 
ambiente; 
05 - Geotecnologias aplicadas na área de recursos minerais; 
06 - Geotecnologias aplicadas na área de recursos energéticos; 
 

Geologia e Geofísica 
Aplicada 

Geofísica de Exploração Mineral  
01 - Métodos geofísicos terrestres e seu emprego na Exploração Mineral 
; 
02 - Métodos geofísicos aéreos e seu emprego na Exploração Mineral; 
03 - Tratamento e interpretação de dados geofísicos na Exploração 
Mineral; 
04 - Interpretação qualitativa e quantitativa de anomalias geofísicas na 
Exploração Mineral; 
05 - Exemplos de emprego da Geofísica de Exploração Mineral no 
Estado da Bahia; 
06 - Métodos eletromagnéticos e exploração de minerais metálicos. 
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Geologia do Petróleo 

 
01 - Bacias sedimentares petrolíferas: mecanismos de formação, 
classificação e exemplos: 
02 - Rochas geradoras: sistema de geração, classificação, técnicas de 

identificação e exemplos; 
03 - Migração, trapas e rochas selantes: classificação, propriedades, 

técnicas de identificação e exemplos; 
04 - Rochas – reservatório  
05 - Métodos geofísicos para exploração e produção do Petróleo. 

Exemplos de sucessos na descoberta de campos petrolíferos; 
06 - A geoquímica na exploração e produção do Petróleo: métodos 

clássicos e técnicas modernas. Eficiência e aplicação na fase de 
exploração e produção. 

 

Hidrogeologia 

 
01- Métodos e técnicas aplicadas à pesquisa e prospecção de água 
subterrânea; 
02- Hidrogeologia dos meios anisotrópicos. Aqüíferos fissurais e 
cársticos; 
03- Hidráulica de poços; 
04- Avaliação de reservas, potencialidades e disponibilidade de água 
subterrânea; 
05- Modelagem de fluxo e transporte de contaminantes em aquíferos; 
06- Qualidade e contaminação das águas subterrâneas; 
07- Legislação, uso e gestão das águas subterrâneas no Brasil e no 
Estado da Bahia. 
 

Geologia Estrutural e Geotectônica 

 
01 - Análise de tensão e deformação. Exemplos; 
02 - Zonas de cisalhamento: conceitos, classificação, processos e 

produtos. Técnicas de    mapeamento. Importância e exemplos; 
03 - Análise microestrutural: conceitos, processos e produtos. Aplicações 

no mapeamento  geológico, na exploração mineral  e na geologia do 
petróleo. exemplos; 

04 - Regimes compressivos. Orógenos. Classificação moderna, 
compartimentação, estruturas associadas. Evolução, importância 
econômica, exemplos no Brasil; 

05 - Regimes distensivos: bacias de rifte e margem continental passiva. 
Estruturas associadas. Evolução, importância econômica, exemplos 
no Brasil; 

06 - Tectônica global: etapas e mecanismos tectônicos. Os 
supercontinentes e o tempo geológico. 
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Língua e Literatura Latinas 

 
1. O sistema nominal latino: substantivos e adjetivos; 
2. O sitema pronominal latino: vozes ativa e passiva; 
3. O sistema verbal latino: vozes ativa e passiva; 
4. O período latino: coordenação; 
5. O período latino: subordinação; 
6. A sintaxe dos casos; 
7. A estrutura frasal latina; 
8. A poesia latina na Idade de Ouro e na Idade de Prata; 
9. A prosa latina na Idade de Ouro; 
10. A comédia latina: Plauto. 
 Fundamentos para o  

Estudo das Letras 

Paleografia e Ecdótica 

 
1. A edição de textos manuscritos e a pontuação; 
2. A história da língua e a história das transmissões textuais; 
3. A escrita latina: das origens ao período carolíngio; 
4. A escrita gótica: origens, tipos e usos; 
5. A escrita humanística: origens, tipos e usos; 
6. As abreviaturas: evolução, classificação, função e uso; 
7. Os diferentes tipos de edição: função e aplicabilidade; 
8. Rumos da crítica textual: a crítica textual tradicional e a crítica textual 
moderna; 
9. O método da crítica textual: de Lachmann a Contini; 
10. Crítica textual e novas tecnologias. 
 

Língua Portuguesa com ênfase  em Diversidade 
Lingüística e Cultural 

 
1. Oralidade, letramentos e o ensino do português no Brasil; 
2. A norma- padrão brasileira e as normas de fala: relações; 
3. O português e seu processo de constituição no Brasil em face da 
diversidade lingüística e social; 
4. Língua Portuguesa: identidades e relações de poder; 
5. Mudança lingüística, diversidade cultural e ensino da língua 
portuguesa; 
6. Minorias lingüísticas no Brasil e suas relações com a língua 
portuguesa; 
7. Preconceito lingüístico e variação; 
8. Concepções de linguagem, língua, gramática e norma. 
 

Letras 

Letras Vernáculas 

Língua Portuguesa com ênfase em Dialectologia e 
Sociolingüística. 

 
1. Variação e mudança lingüística; 
2. Variação lingüística e ensino; 
3. Variação lingüística e estrutura gramatical; 
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4. Línguas em contato: pidginização e crioulização; 
5. A realidade sociolingüística do Brasil; 
6. História sociolingüística do Brasil: contato versus deriva; 
7. Estudo da mudança em tempo aparente: as variáveis sociais e a 
questão do prestígio; 
8.O vernáculo e os fundamentos metodológicos da pesquisa  
sociolingüística; 
9. Aportes da Dialectologia e da Sociolingüística para compreensão da 
diversidade lingüística no Brasil; 
10. Variação dialetal no Brasil: condicionamentos sócio-históricos. 
 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa 

 
1. Aspectos discursivos e gramaticais no ensino da língua inglesa; 
2. Características supra-segmentais da língua inglesa; 
3. Teorias da tradução: novas perspectivas ; 
4. Novos horizontes em Lingüística Aplicada ao ensino da língua inglesa; 
5. O ensino instrumental da língua inglesa; 
6. O teatro de língua inglesa e suas adaptações cinematográficas; 
7. A poesia de língua inglesa; 
8. O romance de língua inglesa; 
9. O conto de língua inglesa; 
10. Vozes minoritárias e a representação de gênero, raça e cultura nas 
literaturas de língua inglesa; 
 Letras Germânicas 

Língua Alemã e Literaturas de Língua  Alemã 

 
1. A formação do léxico da língua alemã: perspectiva diacrônica; 
2.A lírica do barroco Alemão; 
3. O Expressionismo alemão; 
4. A narrativa contemporânea de língua alemã; 
5. O teatro clássico de língua alemã; 
6. Teoria e prática da tradução de texto em língua alemã; 
7. A perspectiva intercultural no ensino do alemão; 
8. O uso subjetivo dos verbos modais; 
9. A nova literatura alemã após a Reunificação; 
10. O ensino de fonética da língua alemã para brasileiros. 
 

Letras Românicas Língua Espanhola e Literaturas de Língua 
Espanhola  

 
 
1. Pronomes pessoais átonos e tônicos: estudo contrastivo entre o 

Espanhol e o Português; 
2. A Geração de 98: Miguel de Unamuno; 
3. Aspectos contrastivos de fonética e da fonologia do Espanhol e 

do Português; 
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4.  O uso da multimídia no ensino do Espanhol como Língua 
Estrangeira; 

5. O romance Espanhol  no século XX; 
6. O ensino do Espanhol para fins específicos. 
7. O ensino do Espanhol como Língua Estrangeira em perspectiva  

multicultural; 
8. A morfossintaxe no ensino/aprendizagem do Espanhol como 

Língua Estrangeira: perspectivas e aplicações; 
9.  Procedimentos de leitura e produção de  textos para  o ensino 

do Espanhol como Língua Estrangeira; 
10. O conto hispano-americano no século XX. 
 

Língua Francesa 

 
1. Utilização dos meios de comunicação no ensino do Francês  Língua 

Estrangeira; 
2. Utilização do laboratório de línguas no ensino do Francês  Língua 

Estrangeira; 
3. Procedimentos de leitura e produção de textos para o ensino do 

Francês  Língua Estrangeira; 
4. Métodos e recursos para o ensino da Língua Francesa  pare fins 

específicos; 
5. Abordagens as fonética e da fonologia em laboratórios de 

aprendizado do Francês  Língua Estrangeira ; 
6. Teorias e abordagens na avaliação do aprendizado do Francês  

Língua Estrangeira ; 
7. O ensino das competências de compreensão oral e produção oral em 

Língua Francesa; 
8. A competência dialogal em Língua Francesa: reflexão e aplicações; 
9. O ensino do Francês  Língua Estrangeira  em perspectiva 
multicultural; 

10. A morfossintaxe no ensino/aprendizagem do Francês  Língua 
Estrangeira: perspectivas e aplicações. 

Matemática Estatística Probabilidade e Estatística  
1. Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite.Convergência 
em probabilidade, quase certa e em distribuição. Lei Fraca, Lema de 
Borel-Cantelli e Lei Forte. 
2. Estimação pontual e intervalar. Propriedades dos Estimadores. 
Métodos de estimação. Estimadores não viciados uniformemente de 
mínima variância. Teorema de Lehmann-Scheffé. 
3. Testes Uniformemente Mais Poderosos. Conceitos de testes de 
hipóteses. Função Poder. Lema de Neyman-Pearson. Testes da Razão 
de Verossimilhanças Generalizados. 
4. Modelos Lineares Generalizados. Distribuições da família exponencial 
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e suas propriedades. Métodos de estimação. Teste da razão de 
verossimilhança. 
5. Séries Temporais. Estacionariedade, tendência e sazonalidade. 
Modelos de Médias Móveis. Modelos Auto regressivos. 
6. Estatística Computacional. Métodos para geração de números pseudo-
aleatórios. Simulação Monte Carlo. Métodos Bootstrap. 
7. Análise Estatística Multivariada. Componentes Principais. Análise 
Fatorial. 
8. Amostragem. Parâmetros, estimadores e suas propriedades em 
amostragem aleatória simples e em amostragem estratificada. 
 

Álgebra 

 
1.Teorema de Wedderburn- Artin (Anéis Artinianos). 
2.Teorema de Schur-Zassenhaus. 
3.Correspondência Fundamental de Galois. 
4.Teorema da Base de Hilbert. 
5.Estrutura dos Corpos Finitos. 
 

Análise 

 
1.Teorema de Baire e Conseqüências. 
2.Teorema de Banach-Alaoglu. 
3.Teorema do Mapeamento espectral e Componentes Espectrais. 
4.O Teorema de Uniformização de Riemann. 
5.Lemas de Sobolev. 
 

Geometria Diferencial 

 
1.Grupo Fundamental de Variedades com Curvatura Negativa. 
2.Teorema do Índice de Morse. 
3.Variedades Riemannianas Completas e o Teorema de Hopf- Rinow. 
4.Campos de Jacobi em Variedades Riemannianas. 
5.Variedades Homogêneas. 
 

Sistemas Dinâmicos 

 
1.Partições de Markov para Sistemas Uniformemente Hiperbólicos. 
2.Teorema de Hartman-Grobman.  
3.Homeomorfismos do Círculo e o Teorema de Denjoy. 
4.Entropia.  
5.Teorema de Birkhoff e Ergodicidade. 
 

Matemática 

Matemática Aplicada  
1. Modelagem geométrica, representação CSG e modelos B-Rep; O 
problema de programação linear (Teoria e algoritmos), Teoria de 
dualidade, o método Simplex; Interpolação e mínimos quadrados.  



 27 

2. Modelo espectral de cor, representações e sistemas de cor; Algoritmos 
de ponto interior para o problema de otimização linear (Métodos de 
trajetória central); Métodos numéricos para equações diferenciais 
ordinárias. 
3. Operador Laplaciano discreto, Princípio do máximo discreto e 
aplicações; o problema de minimização sem restrições (condições de 
otimalidade e algoritmos), algoritmos de descida (Método de Newton e 
métodos quasi-Newton); Métodos numéricos para equações diferenciais 
parciais. 
4. Métodos de calibração de câmeras; Teoria de controle (método da 
programação dinâmica, equação de Hamilton-Jacobi-Bellman, Princípio 
do máximo de Pontryagin); Métodos numéricos para solução de sistemas 
lineares e não lineares.  
5. Diagrama de Voronoi e triangulação de Delaunay; Teoremas de 
separação de conjuntos convexos (Teoria e aplicações), o problema de 
programação convexa; Métodos de integração numérica. 
 

Lógica e Teoria dos Conjuntos 

 
1. Ultraprodutos e construção de modelos; Axioma de Martin e 
aplicações.  
2. Lógica Intuicionista de Brouwer-Heyting e seus modelos; Conjuntos 
club e estacionários (Lema de Fodor, Princípio Diamante, aplicações). 
3. Teorema da Compacidade, equivalências e aplicações; Cofinalidades, 
cardinais regulares e singulares, Teorema de König e seus corolários. 
4. Equivalência Elementar e o Teorema de Fraissé; O Axioma da 
Regularidade e a Hierarquia Cumulativa. 
5. Teoremas de Löwenheim-Skolem; O modelo construtivo de Gödel e a 
Hipótese Generalizada do Contínuo. 
 

Química Química Orgânica Química Orgânica: Ressonância Magnética 
Nuclear aplicada a Química Orgânica 

 
1. Ressonância Magnética Nuclear na análise de macromoléculas 
orgânicas; 
2. Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de conformações 
e configurações de moléculas orgânicas; 
3. Instrumentação e ajustes do equipamento de Ressonância Magnética 
Nuclear; 
4. Ressonância Magnética Nuclear dinâmica: mecanismos de relaxação 
e determinação experimental dos tempos d relaxação; 
5. Ressonância Magnética Nuclear multidimensional: fundamentos e 
parâmetros.   

    
 


