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MISSÃO 

Atuar na área de ensino, pesquisa e extensão, 

formando profissionais éticos, responsáveis e 

aptos a integrarem o setor produtivo, 

contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico, sócioambiental e cultural de 

Caxias, do Maranhão e do país. 

EDITAL Nº 04 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 

PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO 2018 – 1º SEMESTRE 

VESTIBULAR TRADICIONAL 

 

O Instituto Superior de Educação de Caxias – 

ISEC, mantido pela Sociedade Educacional 

Caxiense S/C Ltda. – SOEDUCA, CNPJ nº. 

03.963.172/0001-59, no uso de suas atribuições 

legais, atendendo à Portaria do Ministério da 

Educação, nº 199, de 25 de janeiro de 2002, 

publicada no DOU, em 29/01/2002, torna público o 

seguinte edital do Processo Seletivo de Ingresso 

2017 – 2º Semestre.  

 

O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS – ISEC, situado na Rua 

Bom Pastor, 425 – Centro, Caxias – MA, fone: (99)-3421-7000/8000, com endereço 

eletrônico www.isec.edu.br e email: isec@isec.edu.br, com base na legislação 

educacional em vigor no país e em consonância com seu regimento interno torna 

público, aos interessados o presente edital que regulará o processo seletivo em 

modalidade vestibular para o preenchimento das vagas disponibilizadas para o 

período letivo 2018.1. 

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

A seleção dos candidatos às vagas deste Edital dar-se-à através da aplicação de 

Vestibular Tradicional. 

 

O ISEC é cadastrado no PROUNI e FIES.  

O resultado do Concurso Vestibular de que trata este Edital é válido apenas para 

ingresso no primeiro semestre de 2018, nos turnos e limites de vagas especificados, 

podendo em caso de necessidade de preenchimento, ocorrer remanejamento de 

vagas por turno, desde o ingresso até a conclusão do curso. 

 

http://www.isec.edu.br/
mailto:isec@isec.edu.br
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2. DOS CURSOS, TURNOS E VAGAS 

CURSOS TURNO/Nº DE VAGAS 
ATO LEGAL DE 

RECONHECIMENTO / 
AUTORIZAÇÃO 

ODONTOLOGIA DIURNO: 
Vestibular – 70 

ENEM – 30 
 

Autorizado pela Portaria nº 
940, de 28 de agosto de 

2017, publicada no D.O.U 
em 29.08.2017. 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 
 

NOTURNO: 
Vestibular – 50 

ENEM – 20 

Autorizado pela Portaria nº 
770, de 01 de dezembro de 
2016, publicada no D.O.U 

em 02.12.2016. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

Para realizar sua inscrição o candidato poderá dirigir-se à sede da IES, à Rua Bom 

Pastor, 425 – Centro, Caxias – MA ou acessar o site www.isec.edu.br. Esse 

procedimento poderá ser efetuado até 24 horas antes da realização da prova, no 

período de 01 a 25 de novembro de 2017, resguardado o direito de modificações a 

critério da comissão organizadora. Para realização da inscrição será cobrada uma 

taxa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Tal pagamento se dará por meio de 

boleto bancário gerado após a confirmação da inscrição, podendo o boleto ser pago 

em qualquer agência bancária ou correspondente legalmente habilitado para tanto 

até o vencimento, ou ainda, na Central de Atendimento da FAI no horário de 

atendimento das 13h00 às 21h00. A inscrição só será efetivada após o pagamento 

da taxa, não se aceitando como comprovante o depósito realizado em caixa 

eletrônico. 

 Para a efetivação da inscrição e confecção do cartão de inscrição, o candidato 

deverá apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

Ocorrendo a desistência do candidato a taxa de inscrição paga não será devolvida. 

A simples inscrição feita implica, por parte do candidato, o reconhecimento e a 

aceitação de todas as condições previstas nesse Edital, no Manual do Candidato e 

no Regimento Interno do INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS – 

ISEC, seja, para efeitos contratuais ou legais. 

As inscrições devem atender às instruções contidas no link, disponível no site: 

www.isec.edu.br. 

http://www.isec.edu.br/
http://www.isec.edu.br./
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4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

As provas serão aplicadas no dia 26 de novembro 2017, domingo, das 13h00 às 

17h00, nas cidades de Caxias, Codó e Presidente Dutra. 

Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local de prova com antecedência 

mínima de uma hora, portando documento de identificação com foto legível, pois não 

será permitida a entrada de retardatários após o início da prova.  

 

5. PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA. 

A prova será constituída por questões envolvendo as disciplinas do quadro abaixo, 

onde as questões possuirão alternativas de múltipla escolha em total de quatro por 

questão sendo apenas uma a alternativa correta: 

 

-Arquitetura e Urbanismo: 

DISCIPLINA QUESTÕES 

Português 10 

Matemática 10 

História 05 

Geografia 05 

REDAÇÃO -- 

 

- Odontologia: 

DISCIPLINA QUESTÕES 

Português 10 

Matemática 10 

Biologia 30 

Química 30 

REDAÇÃO -- 
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A Redação, de caráter eliminatório e classificatório, constará de um texto 

predominantemente dissertativo, e na avaliação levar-se-á em consideração, 

também, os aspectos descritivos e narrativos.   

A Redação será avaliada obedecendo aos seguintes critérios:  

1. Conteúdo – Título. Coerência. Clareza e Concisão. Argumentação. Adequação da 

linguagem.   

2. Estrutura do Texto – Organização: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Parágrafo. Pontuação. Encadeamento do texto.   

3. Adequação Gramatical – Morfossintaxe. Ortografia. Acentuação gráfica.   

4. Criatividade – Originalidade. Fluência. Expressividade.   

 

Será atribuída nota zero à Redação que: 

a) Não desenvolver o tema proposto (fuga ao tema);  

b) Houver a identificação do candidato, de qualquer forma, fora do local 

especificado;  

c) Em que o candidato escreva de forma ilegível ou fora do local especificado;  

d) Em que o candidato escreva em letra de forma ou em forma de verso;  

e) Em que o candidato escreva com lápis grafite ou com tinta que não seja azul ou 

preta.   

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

Será feita pela ordem decrescente das notas, respeitando-se o limite do número de 

vagas oferecidas no curso e turno indicados na ficha de inscrição do candidato.  

A lista oficial dos classificados será publicada na secretaria do ISEC, por meio de 

edital de convocação e no endereço virtual www.isec.edu.br, todavia, neste caso, a 

lista publicada no site tem caráter meramente informativo, portanto, SEM cunho 

oficial. O ISEC não se responsabilizará pela publicação da lista de classificados nos 

órgãos de comunicação. A classificação dos candidatos dar-se-á, pela ordem 

decrescente da média ponderada obtida na prova, até o limite do número de vagas 

oferecidas para o curso, havendo empate, será classificado o candidato mais velho. 

Na hipótese de as vagas não serem preenchidas em primeira chamada, serão 

http://www.isec.edu.br/
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efetuadas novas convocações, observando-se a opção e a ordem de classificação 

dos candidatos.  

 

7. DESCLASSIFICAÇÃO 

Ocorrerá quando o candidato obtiver nota menor que 50% em uma escala de 0 a 10.  

 

8. DAS CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS 

1ª) Para participar do processo seletivo, o candidato deverá fazer sua inscrição e 

realizar a prova dentro dos prazos especificados.  

2ª) Ao final do processo seletivo, caso haja vagas remanescentes, será dada 

continuidade ao Processo Seletivo e/ou será aproveitada lista de classificados que 

não efetuaram o processo de matrícula em tempo hábil. 

 

9. DOS RESULTADOS DAS PROVAS 

O resultado do Vestibular Tradicional será divulgado no dia 30 de novembro de 

2017 e qualquer que seja a revisão de provas só poderá ser realizada em face de 

decisão judicial.  

 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES 

O curso oferecido é de regime semestral, com períodos letivos semestrais, conforme 

o Regimento Interno. As disciplinas semestrais poderão ser agrupadas ou seriadas 

de formas diferentes nos períodos letivos que compõem o curso, não sendo 

obrigatoriamente oferecidas na mesma ordem, podendo, inclusive, disciplinas serem 

cursadas concomitantemente por alunos que ingressaram na Faculdade em 

diferentes épocas. A partir do 1º semestre letivo, o ISEC, a seu critério, poderá 

efetuar a redistribuição das turmas que, eventualmente, sofrerem redução no 

número total de matrículas ou transferir alunos de um período para outro, de modo a 

atender às necessidades do curso, sejam elas de que natureza for.  

O ISEC reserva-se o direito de não colocar o curso em funcionamento caso o 

número de matriculados seja INSUFICIENTE PARA CUSTEIO DO CURSO, POR 

CURSO E TURNO, tendo por referencial mínimo o número de 30 alunos por turma, 

salvo oferta de vagas em número a menor. Nesse caso, após a última fase do 
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Processo Seletivo 2018.1, o candidato poderá ser transferido para o mesmo curso 

em outro turno, ou optar por outro curso com vagas disponíveis, ou ainda solicitar a 

devolução das quantias pagas no ato da matrícula, o que será feito vinte dias após o 

aluno requerê-la na secretaria. Caso algum impedimento legal ou administrativo 

impossibilite o funcionamento de um curso, a Instituição devolverá toda a quantia 

despendida pelo candidato e não caberá a ele qualquer reclamação ou recurso.  

Será excluído do Concurso Vestibular, o candidato que: 

• Chegar atrasado ao local de realização da prova; 

• Tentar utilizar meios ilícitos para realizá-lo; 

• Desrespeitar as normas deste Edital; 

• Atentar contra a disciplina e a boa ordem dos trabalhos, na sala de prova 

ou nas dependências do local de aplicação.   

Será nula de pleno direito, tanto a classificação quanto a matrícula, se comprovada a 

existência de qualquer tipo de fraude do candidato ou pela inobservância e o não 

cumprimento do disposto neste Edital.   

 

11. DA MATRÍCULA 

As matrículas dos candidatos classificados no Processo Seletivo 

Tradicional 2018.1 e ENEM serão feitas no Atendimento ao Discente do ISEC, no 

período de 04 a 12 de dezembro de 2017. O candidato aprovado que não efetuar sua 

matrícula no prazo estipulado só poderá matricular-se posteriormente, a critério da 

IES, desde que haja vagas.  

Para efetivação do processo de matrícula, o candidato classificado e 

convocado deverá entregar na Secretaria Acadêmica os seguintes documentos em 

cópias autenticadas por cartório ou mediante conferencia com o original:  

• Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente;  

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  

• Certidão de nascimento ou casamento;  

• Cédula de identidade;  

• Título de eleitor, se maior de 18 anos;  

• Prova de quitação com o serviço militar se homem e maior de 18 anos;  
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• Cadastro de pessoa física (CPF) do aluno e do pai (ou responsável), se o 

aluno for menor de 18 anos; 

• Comprovante de renda; 

• Comprovante de residência do candidato ou de seu representante legal; 

• CONTRATO POR ADESÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS devidamente assinado; 

• Comprovante do pagamento da primeira parcela da semestralidade, no 

valor especificado no quadro relativo aos valores de acordo com o curso 

em que o candidato classificado for se matricular; 

• Indicação de fiador e documentação de identificação pessoal deste, 

caso necessário.  

A não apresentação, dentro do prazo, dos documentos indicados e exigidos, 

desobriga o ISEC dos compromissos institucionais com a matrícula do candidato 

que, nestas condições, perderá a vaga, independentemente dos resultados obtidos 

no Concurso Vestibular.   

Na efetivação da matrícula, o candidato menor de 18 anos deverá fazer-se 

acompanhar de seu responsável para assinatura do Contrato Por Adesão à 

Prestação de Serviços Educacionais e de um representante solidário. 

A não efetivação da matrícula no período estabelecido implicará na perda 

automática da vaga.   

 

12. DO QUESTIONÁRIO SOCIO ECONOMICO 

Todo candidato deverá responder a um questionário que será apresentado por 

ocasião da inscrição.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO ORGANIZADORA 

DO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO e pela Diretoria Geral do ISEC.   

Caxias – MA, 26 de outubro de 2017 

 

Márcia Regina Serejo Marinho 

Diretora Geral  
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Língua Portuguesa 

1. Língua Falada e Língua Escrita. 

1.1. Norma ortográfica. 

1.2. Variação linguística: fatores geográficos, sociais e históricos. 

1.3. Variação estilística: adequação da forma à situação de uso e aos propósitos do texto. 

2. Morfossintaxe. 

2.1. Classes de palavras. 

2.2. Processos de derivação. 

2.3. Processos de flexão: verbal e nominal. 

2.4. Concordância nominal e verbal. 

2.5. Regência nominal e verbal. 

3. Processos Sintático-Semânticos. 

3.1. Conectivos: função sintática e semântica. 

3.2. Coordenação e subordinação. 

3.3. Sentido literal e não literal. 

4. Textualidade, Produção e Interpretação de Texto. 

4.1. Organização textual: mecanismos de coesão e coerência. 

4.2. Argumentação. 

4.3. Relação entre textos. 

4.4. Relação do texto com seu contexto histórico e cultural. 

4.5. Dissertação. 

4.6. Narração. 

4.7. Descrição. 

5. Literatura Portuguesa 

5.1. Trovadorismo 

5.2. Humanismo 

5.3. Classicismo 

5.4. Barroco 

5.5. Arcadismo 

5.6. Romantismo 

5.7. Realismo/Naturalismo 

5.8. Parnasianismo 

5.9. Simbolismo 
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5.10. Modernismo 

5.11. Pós-Modernismo 

6. Literatura Brasileira 

6.1. “Literatura” de informação/ “Literatura” dos jesuítas 

6.2. Barroco 

6.3. Arcadismo 

6.4. Romantismo 

6.5. Realismo/Naturalismo 

6.6. Parnasianismo 

6.7. Simbolismo 

6.8. Pré-modernismo 

6.9. Modernismo 

6.10. Pós-modernismo 

 

Matemática 

1. Conjuntos Numéricos. 

1.1. Números naturais e números inteiros: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo 

múltiplo comum, decomposição em fatores primos. 

1.2. Números racionais e noção elementar de números reais: operações e propriedades, 

ordem, valor absoluto, desigualdades. 

1.3. Números complexos: representação e operações na forma algébrica, raízes da unidade. 

1.4. Sequências: noção de sequência, progressões aritméticas e geométricas, 

representação decimal de um número real. 

2. Polinômios. 

2.1. Polinômios: conceito, grau e propriedades fundamentais, operações, divisão de um 

polinômio por um binômio de forma x-a. 

3. Equações Algébricas. 

3.1. Equações algébricas: definição, conceito de raiz, multiplicidade de raízes, enunciado do 

Teorema fundamental da Álgebra. 

3.2. Relações entre coeficientes e raízes. Pesquisa de raízes múltiplas. Raízes: racionais 

reais. 

4. Análise Combinatória. 

4.1. Arranjos, permutações e combinações simples. 

4.2. Binômio de Newton. 

5. Probabilidade. 
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5.1. Eventos, conjunto universo. Conceituação de probabilidade. 

5.2. Eventos mutuamente exclusivos. Probabilidade da união e da intersecção de dois ou 

mais eventos. 

5.3. Probabilidade condicional. Eventos independentes. 

6. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. 

6.1. Matrizes: operações, inverso de uma matriz. 

6.2. Sistemas lineares. Matriz associada a um sistema. Resolução e discussão de um 

sistema linear. 

6.3. Determinante de uma matriz quadrada: propriedades e aplicações, regras de Cramer. 

7. Geometria Analítica. 

7.1. Coordenadas cartesianas na reta e no plano. Distância entre dois pontos. 

7.2. Equação da reta: formas reduzida, geral e segmentária; coeficiente angular. Intersecção 

de retas, retas paralelas e perpendiculares. Feixe de retas. Distância de um ponto a uma 

reta. Área de um triângulo. 

7.3. Equação da circunferência: tangentes a uma circunferência; intersecção de uma reta a 

uma circunferência. 

7.4. Elipse, hipérbole e parábola: equações reduzidas. 

8. Funções. 

8.1. Gráficos de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; função composta; função 

inversa. 

8.2. Função linear e função quadrática. 

8.3. Função exponencial e função logarítmica. Teoria dos logaritmos; uso de logaritmos em 

cálculos. 

8.4. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. 

9. Trigonometria. 

9.1. Arcos e ângulos: medidas, relações entre arcos. 

9.2. Funções trigonométricas: periodicidade, cálculo dos valores π/6, π/4, π/3, em gráficos. 

9.3. Fórmulas de adição, subtração, duplicação e bissecção de arcos. Transformações de 

somas de funções trigonométricas em produtos. 

9.4. Equações e inequações trigonométricas. 

9.5. Resoluções de triângulos retângulos. Teorema dos senos. Teorema dos cossenos. 

Resolução de triângulos obliquângulos. 

10. Geometria Plana. 

10.1. Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos 

planos, circunferência e círculo. 
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10.2. Congruência de figuras planas. 

10.3. Semelhança de triângulos. 

10.4. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos. 

10.5. Área de polígonos, círculos, coroa e sector circular. 

11. Geometria Espacial. 

11.1. Retas e planos no espaço. Paralelismo e perpendicularismo. 

11.2. Ângulos diedros e ângulos poliédricos. Poliedros: poliedros regulares. 

11.3. Prisma, pirâmides e respectivos troncos. Cálculo de áreas e volumes. 

11.4. Cilindro, cone e esfera: cálculo de área e volumes. 

 

Geografia 

1. A regionalização do espaço mundial: os sistemas socioeconômicos e a divisão territorial 

do trabalho; os espaços supranacionais, países e regiões geográficas (suas organizações 

geopolíticas, geoeconômicas e culturais). 

1.1. As diferenças geográficas da produção do espaço mundial e a divisão territorial do 

trabalho. 

1.2. Os mecanismos de dependência e dominação em nível internacional, nacional e 

regional. 

1.3. A distribuição territorial das atividades econômicas e a importância dos processos de 

industrialização, de urbanização/ metropolização, de transformação da produção 

agropecuária e das fontes de energia. 

1.4. Os organismos financeiros, o comércio internacional e regional e a concentração 

espacial da riqueza. 

2. A regionalização do espaço brasileiro: o processo de transformação recente, a 

valorização econômico-social do espaço brasileiro e a divisão territorial do trabalho; as 

regiões brasileiras; o Estado e o planejamento territorial. 

2.1. As diferenças geográficas do processo recente de produção do espaço brasileiro e os 

mecanismos de dependência e dominação em nível internacional, nacional, regional e local. 

2.2. A distribuição territorial das atividades econômicas e a importância dos processos de 

industrialização, de urbanização/ metropolização, de transformação da produção 

agropecuária e da estrutura agrária; o desenvolvimento da circulação e das fontes de 

energia. 

2.3. A análise geográfica da população brasileira: estrutura, movimentos migratórios, 

condições de vida e de trabalho nas regiões metropolitanas, urbanas e agropastoris e os 

movimentos sociais urbanos e rurais. 
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2.4. A relação entre produção e consumo: o comércio interno e externo e a concentração 

espacial da riqueza. 

3. Os grandes domínios geoecológicos: gênese, evolução, transformação; características 

físicas e biológicas e o aproveitamento de seus recursos. 

3.1. O espaço terrestre global e brasileiro, em particular: configuração e diferenças naturais. 

3.2. As grandes unidades geológicas e geomorfológicas do globo e do Brasil: caracterização 

geral e aproveitamento econômico. 

3.3. A dinâmica climática e a distribuição climatobotânica no mundo e no Brasil. 

3.4. A dinâmica da água na superfície da Terra. 

3.5. A especificidade dos ambientes tropicais do globo terrestre: unidade e diversidade. 

3.6. O meio ambiente no Brasil e os domínios geoecológicos. 

4. A questão ambiental: conservação, preservação e degradação. 

4.1. A degradação da natureza e suas relações com os principais processos de produção do 

espaço. 

4.2. A questão ambiental no Brasil e as políticas governamentais. 

4.3. A poluição nas grandes metrópoles do Brasil e do mundo. 

4.4. Os processos naturais e antropogênicos de erosão e de desertificação; a devastação da 

vegetação natural e da fauna. 

4.5. A poluição das águas continentais e marinhas. 

4.6. As mudanças climáticas, o efeito estufa e as consequências nas atividades humanas. 

4.7. Os agrotóxicos e a poluição dos solos e dos alimentos. 

5. A cartografia como disciplina auxiliar da Geografia, subsidiando a observação, análise, 

correlação e interpretação dos fenômenos geográficos. 

5.1. A cartografia como instrumento de compreensão do elo existente entre natureza e 

sociedade. 

5.2. A cartografia como recurso para a compreensão espacial dos fenômenos geográficos 

da superfície terrestre, em diferentes escalas de representação: local, regional e mundial. 

5.3. Tratamento da informação e representação dos fenômenos físicos, sociais, econômicos, 

geopolíticos, etc., permitindo a visualização espacial dos fenômenos e sua possível 

correlação e interpretação. 

 

História 

1. Civilizações antigas. 

1.1. Da Pré-História à História: a Revolução Agrícola e a Revolução Urbana no Oriente 

Médio. 
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1.2. O mundo grego e a pólis: do período homérico ao helenístico (aspectos 

socioeconômicos e políticoculturais). 

1.3. Roma: da monarquia ao império (economia, política e sociedade). 

2. A Europa Medieval. 

2.1. Os elementos formadores do mundo feudal. 

2.1.1. A crise do império romano. 

2.1.2. O cristianismo e a Igreja Católica. 

2.1.3. Os reinos germânicos. 

2.1.4. O islamismo. 

2.2. O sistema feudal e sua dinâmica. 

2.2.1. O desenvolvimento do comércio, o crescimento urbano e a vida cultural. 

2.2.2. As monarquias feudais e os poderes locais (senhorios e cidades) e universais (império 

e papado). 

2.2.3. A crise do século XIV e da civilização medieval. 

3. O Ocidente Moderno. 

3.1. O Renascimento. 

3.2. A expansão mercantil européia. 

3.3. As reformas religiosas e a Inquisição. 

3.4. O Estado Moderno e o Absolutismo Monárquico (Portugal, Espanha, França e 

Inglaterra). 

3.5. Mercantilismo e Sistema Colonial. 

3.6. Guerras e revoluções na Europa nos séculos XVI e XVII. 

3.7. Ilustração e Despotismo Esclarecido. 

3.8. Capitalismo e Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII. 

3.9. A Revolução Francesa do século XVIII. 

4. O Mundo Contemporâneo. 

4.1. Conservadorismo, Liberalismo, Nacionalismo e Revolução na Europa da primeira 

metade do século XIX. 

4.2. Capitalismo e processos industriais nos séculos XIX e XX. 

4.3. O mundo do trabalho: movimentos e ideias sociais. 

4.4. O Imperialismo e Neocolonialismo. 

4.5. As duas grandes guerras mundiais. 

4.6. A Revolução Russa. 

4.7. Os regimes totalitários: fascismo, nazismo, stalinismo e franquismo. 

4.8. Arte e Estética Modernista. 
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4.9. Descolonização, Revolução e Libertação Nacional (China, Argélia, Egito e Vietnã). 

4.10. Movimentos sociais, políticos e culturais nas décadas de 60, 70 e 80. 

4.11. As grandes transformações políticas ocorridas na Europa, no início da década de 90, e 

suas consequências em escala mundial. 

5. História da América. 

5.1. Formas de organização social no Novo Mundo. 

5.2. Formas de colonização europeia na América (espanhola, inglesa e francesa). 

5.3. Economia, trabalho, cultura e religião nas colônias americanas. 

5.4. Ideias e Movimentos de Independência nas Américas. 

5.5. Estados Unidos nos séculos XIX e XX (expansão para o Oeste, Guerra de Secessão, 

Crise de 29 e New Deal e a Hegemonia do pós-guerra). 

5.6. Estados Nacionais, Oligarquias e Caudilhismo na América Espanhola. 

5.7. As Revoluções Mexicana e Cubana. 

5.8. Industrialização, Urbanização e Populismo na América Latina. 

5.9. Militarismo, Ditadura e Democracia na América Latina. 

6. História do Brasil. 

6.1. As populações indígenas do Brasil: organização e resistência. 

6.2. O sistema colonial: engenho e escravidão. 

6.3. A atuação dos jesuítas na Colônia. 

6.4. A interiorização: bandeirismo, extrativismo, pecuária e mineração. 

6.5. Vida urbana: cultura e sociedade. 

6.6. Apogeu e crise do sistema colonial. Reformismo ilustrado, rebeliões locais e tentativas 

de emancipação. 

6.7. O período joanino e o movimento de independência. 

6.8. A consolidação do Estado Nacional: centralização e resistências. 

6.9. O 2º império: economia, urbanização, instituições políticas e vida cultural. 

6.10. A crise do sistema escravista e a imigração. 

6.11. O advento e consolidação da República. As oligarquias e os interesses regionais. 

6.12. Industrialização, movimento operário e crises políticas na Primeira República. 

6.13. O movimento modernista. 

6.14. A Revolução de 30 e o Estado Novo (1930-1945). 

6.15. A democracia populista (19451964). 

6.16. O Estado Autoritário (19641985): repressão e desenvolvimento excludente. 

6.17. Movimentos culturais e artísticos nos anos sessenta e setenta do século XX. 

6.18. O sistema político atual. 
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Química 

1. Transformações Químicas. 

1.1. Evidências e transformações químicas. 

1.1.1. Alteração de cor, desprendimento de gás, formação/ desaparecimento de sólidos, 

absorção/liberação de energia. 

1.2. Interpretando as transformações químicas. 

1.2.1. Gases: propriedades físicas: lei dos gases, Equação de Clapeyron; Princípio de 

Avogadro, conceito de molécula; massa molar, volume molar dos gases; Teoria cinética dos 

gases. 

1.2.2. Modelo corpuscular da matéria. Modelo atômico de Dalton. 

1.2.3. Natureza elétrica da matéria: Modelo Atômico de Thomson, Rutherford, Rutherford-

Bohr. 

1.2.4. Átomos e sua estrutura. 

1.2.5. Número atômico, número de massa, isótopos, massa atômica. 

1.2.6. Elementos químicos e Tabela Periódica: propriedades periódicas. 

1.2.7. Reações químicas. 

1.3. Representando as transformações químicas. 

1.3.1. Fórmulas químicas: fórmula mínima, fórmula centesimal, fórmula molecular. 

1.3.2. Equações químicas e balanceamento. 

1.4. Aspectos quantitativos das transformações químicas. 

1.4.1. Lei de Lavoisier e Lei de Proust. 

1.4.2. Cálculos estequiométricos: massa, volume, mol, massa molar, constante de 

Avogadro. 

2. Uso de Materiais. 

2.1. Propriedades da matéria. 

2.1.1. Gerais e específicas. 

2.1.2. Estados da matéria e mudanças de estado. 

2.1.3. Misturas: tipos e métodos de separação. 

2.1.4. Substâncias químicas: classificação. 

2.2. Substâncias metálicas. 

2.2.1. Metais: características gerais. 

2.2.2. Estudo de alguns metais: ferro, cobre, alumínio (ocorrência, obtenção, propriedades e 

aplicação). 

2.2.3. Ligas metálicas. 

2.2.4. Ligação metálica. 
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2.3. Substâncias iônicas. 

2.3.1. Compostos iônicos: características gerais. 

2.3.2. Estudo das principais substâncias iônicas do grupo: cloreto, carbonato, nitrato e 

sulfato (ocorrência, obtenção, propriedades e aplicação). 

2.3.3. Ligação iônica. 

2.4. Substâncias moleculares. 

2.4.1. Características gerais. 

2.4.2. Estudo das principais substâncias moleculares: H2, O2, N2, Cl2, NH3, H2O, HCl, CH4 

(ocorrência, obtenção, propriedades e aplicação). 

2.4.3. Ligações covalentes. 

2.4.4. Polaridade das ligações. 

2.4.5. Forças intermoleculares. 

2.4.6. Substâncias químicas: seus aspectos científico-tecnológicos, socioeconômicos e 

ambientais. 

3. Água na Natureza. 

3.1. Ligação, estrutura, propriedades físicas e químicas da água; ocorrência e importância 

na vida animal e vegetal. 

3.2. Interação da água com outras substâncias. 

3.2.1. Soluções aquosas: conceito e classificação. 

3.2.2. Solubilidade e concentrações (percentagem, g/L, mol/L). 

3.2.3. Propriedades coligativas: aspectos qualitativos. 

3.3. Estado coloidal. 

3.3.1. Tipos e propriedades coloidais. 

3.3.2. Coloides e a vida. 

3.4. Ácidos, bases, sais e óxidos. 

3.4.1. Ácidos e bases. 

3.4.2. Principais propriedades dos ácidos e bases: indicadores, condutibilidade elétrica, 

reação com metais, reação de neutralização. 

3.4.3. Óxidos: propriedades e classificação. 

3.4.4. Estudo dos principais ácidos e bases: ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, 

hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. 

3.5. Água potável e poluição da água. 

4. Transformações Químicas: Um Processo Dinâmico. 

4.1. Transformações químicas e velocidade. 

4.1.1. Velocidade de reação e teoria das colisões efetivas. 
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4.1.2. Energia de ativação. 

4.1.3. Fatores que alteram a velocidade de reação: concentração, pressão, temperatura e 

catalisador. 

4.2. Transformação química e equilíbrio. 

4.2.1. Caracterização do sistema em equilíbrio. 

4.2.2. Equilíbrio em sistemas homogêneos e heterogêneos. 

4.2.3. Constante de equilíbrio. 

4.2.4. Produtos iônicos da água, equilíbrio ácido-base e pH. 

4.2.5. Solubilidade dos sais e hidrólise. 

4.2.6. Fatores que alteram o sistema em equilíbrio. 

4.2.7. Princípio de Le Chatelier. 

4.3. Aplicação da velocidade e do equilíbrio químico no cotidiano. 

5. Transformações Químicas e Energia. 

5.1. Transformações químicas e energia calorífica. 

5.1.1. Calor de reação: reação exotérmica e endotérmica. 

5.1.2. Entalpia. 

5.1.3. Equações termoquímicas. 

5.1.4. Lei de Hess. 

5.1.5. Tipos de entalpia de reação. 

5.2. Transformações químicas e energia elétrica. 

5.2.1. Reação de oxirredução. 

5.2.2. Potenciais-padrão de redução. 

5.2.3. Transformação química e produção de energia elétrica: pilha. 

5.2.4. Transformação química e consumo de energia elétrica: eletrólise. 

5.2.5. Leis de Faraday. 

5.3. Transformações nucleares. 

5.3.1. Conceitos fundamentais da radioatividade. 

5.3.2. Reações nucleares: fissão e fusão nucleares. 

5.3.3. Desintegração radioativa e radioisótopos. 

5.4. Energias químicas no cotidiano. 

6. Estudo dos Compostos de Carbono. 

6.1. As características gerais dos compostos orgânicos. 

6.1.1. Elementos químicos constituintes, ligações, temperaturas de fusão e de ebulição, 

combustão, solubilidade, isomeria. 

6.2. Principais funções orgânicas. 
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6.2.1. Radicais funcionais. 

6.3. Hidrocarbonetos. 

6.3.1. Generalidades: estruturas e propriedades. 

6.3.2. Estudo do metano, etileno, acetileno, tolueno e benzeno. 

6.3.3. Petróleo: origem, composição e derivados. 

6.4. Compostos orgânicos oxigenados. 

6.4.1. Generalidades: estruturas e propriedades. 

6.4.2. Estudo do álcool metílico e etílico, éter dietílico, formol, acetona, ácido acético, fenol. 

6.4.3. Fermentação. 

6.4.4. Destilação da madeira e da hulha. 

6.5. Compostos orgânicos nitrogenados. 

6.5.1. Generalidades: estruturas e propriedades. 

6.5.2. Estudo de anilina, uréia, aminoácidos. 

6.6. Macromoléculas naturais e sintéticas. 

6.6.1. Noção de polímeros. 

6.6.2. Glicídios: amido, glicogênio, celulose. 

6.6.3. Borracha natural e sintética. 

6.6.4. Polietileno, poliestireno, PVC, teflon, náilon. 

6.6.5. Glicerídeos: óleos e gorduras, sabões e detergentes sintéticos. 

6.6.6. Proteínas e enzimas. 

6.7. Compostos orgânicos no cotidiano. 

 

Biologia 

1. Biologia Celular.  

1.1. Estrutura e função das principais substâncias orgânicas e inorgânicas que constituem 

os seres vivos: proteínas; açúcares; lipídios; ácidos nucléicos; vitaminas; água e nutrientes 

minerais essenciais.  

1.2. Estrutura, função e variedade celular.  

1.2.1. Estrutura celular básica e interação entre os componentes celulares.  

1.2.2. Células procariotas e eucariotas.  

1.2.3. Fisiologia celular: troca com o meio (difusão, osmose, transporte ativo, fagocitose e 

pinocitose); processo de obtenção e transformação de energia (fotossíntese, fermentação e 

respiração); movimento celular (cílios, flagelos e microfilamentos); divisão celular.  

1.2.4. Diferenciação celular. 

 



           SOCIEDADE EDUCACIONAL CAXIENSE S/C LTDA - SOEDUCA 

             CNPJ – 03.963.172/0001-59 – INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA 

            INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS - ISEC 
                      Rua Bom Pastor, 362 – Centro – Caxias – MA 

            Fone: (99) 3421-7000/8000 CEP: 65.607-030 – Caxias - Maranhão 

 
 

            

MISSÃO 

Atuar na área de ensino, pesquisa e extensão, 

formando profissionais éticos, responsáveis e 

aptos a integrarem o setor produtivo, 

contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico, sócioambiental e cultural de 

Caxias, do Maranhão e do país. 

2. Diversidade dos Seres Vivos.  

2.1. Alguns sistemas de classificação: os princípios de classificação e nomenclatura de 

Lineu; critérios modernos de classificação biológica.  

2.1.1. Caracterização geral dos vírus, moneras, protistas, fungos, plantas e animais.  

2.1.2. As grandes linhas de evolução: possíveis relações evolutivas entre os grandes reinos.  

2.2. Vírus, bactérias, fungos, algas e protozoários: características gerais.  

2.2.1. Doenças causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários: patogenia, etiologia, 

transmissão e prevenção.  

2.2.2. Fungos e algas: papel ecológico (teias alimentares) e importância na produção de 

alimentos.  

2.3. A Biologia das plantas.  

2.3.1. Origem das plantas e colonização do ambiente terrestre.  

2.3.2. Caracterização geral e comparação dos ciclos de vida das briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas.  

2.3.3. A adaptação das angiospermas: morfologia externa e interna e fisiologia vegetal.  

2.3.4. Relação estrutura-função em plantas: crescimento e desenvolvimento; nutrição e 

transporte.  

2.4. A Biologia dos animais.  

2.4.1. Os animais invertebrados: características gerais; comparação da organização corporal 

entre os diversos grupos; aspectos básicos de reprodução; local onde vivem; diversidade e 

importância ecológica e econômica.  

2.4.2. Doenças causadas por invertebrados parasitas (teníase, esquistossomose, 

ascaridíase e ancilostomíase), ciclo de vida e prevenção.  

2.4.3. Colonização do ambiente terrestre pelos vertebrados: características gerais; aspectos 

da morfologia, fisiologia e ecologia relacionados entre si; local onde vivem peixes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos.  

2.4.4. Comparação dos vertebrados em relação à reprodução, embriologia, crescimento, 

revestimento, sustentação e movimentação, digestão, respiração, circulação, excreção, 

sistema nervoso e endócrino.  

2.4.5. Relação estrutura-função no homem: digestão, circulação e respiração; controle do 

meio interno; integração, comunicação e movimentação; reprodução e desenvolvimento.  

2.4.6. Sexualidade humana, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS.  

3. Hereditariedade e Evolução.  

3.1. As concepções da hereditariedade.  

3.1.1. Ideias pré-mendelianas sobre a herança.  
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MISSÃO 

Atuar na área de ensino, pesquisa e extensão, 

formando profissionais éticos, responsáveis e 

aptos a integrarem o setor produtivo, 

contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico, sócioambiental e cultural de 

Caxias, do Maranhão e do país. 

3.1.2. Mendelismo: 1ª e 2ª leis; alelos múltiplos; grupos sanguíneos (sistema ABO e MN, 

fator Rh); interação  

gênica; herança quantitativa.  

3.2. Teoria cromossômica da herança.  

3.2.1. Meiose e sua relação com os princípios mendelianos.  

3.2.2. Ligação gênica e permutação.  

3.2.3. Citogenética humana.  

3.2.4. A determinação do sexo: influências genéticas, cromossômicas e hormonais.  

3.3. Bases moleculares da hereditariedade.  

3.3.1. DNA e RNA como material genético.  

3.3.2. O modelo da dupla-hélice.  

3.3.3. Código genético e síntese de proteínas.  

3.3.4. O conceito de mutação gênica.  

3.4. Evolução biológica.  

3.4.1. Aspectos históricos: lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo.  

3.4.2. Teoria sintética da evolução.  

3.4.3. Genética de populações.  

3.4.4. Conceitos de população, raça e subespécie.  

3.4.5. Isolamento reprodutivo e formação de novas espécies.  

4. Seres Vivos, Ambientes e suas Interações.  

4.1. Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas.  

4.1.1. Níveis tróficos, cadeias e teias alimentares.  

4.1.2. Pirâmides de energia e de biomassa.  

4.1.3. Ciclos biogeoquímicos: água, carbono, oxigênio e nitrogênio.  

4.2. Dinâmica das comunidades biológicas.  

4.2.1. População e comunidade - aspectos conceituais.  

4.2.2. Densidade de populações.  

4.2.3. Equilíbrio dinâmico das populações.  

4.2.4. Relações entre os seres vivos intra e interespecíficas.  

4.2.5. Habitat e nicho ecológico - aspectos conceituais.  

4.2.6. Sucessão ecológica.  

4.3. O homem como parte da biosfera.  

4.3.1. O crescimento da população humana.  

4.3.2. A utilização dos recursos naturais.  
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4.3.3. Alterações nos ecossistemas: erosão e desmatamento; poluição do ar da água e do 

solo; concentração de poluentes ao longo de cadeias alimentares; o problema do lixo; 

extinção de espécies.  

4.4. Saúde, higiene e saneamento.  

4.4.1. O processo saúde-doença − determinantes sociais.  

4.4.2. Endemias e epidemias – aspectos conceituais. 

 

4.4.3. Aspectos epidemiológicos, ambientais, econômicos e sanitários.  

4.4.4. Medidas de controle.  

 

Redação 

Produção de um texto dissertativo a partir da leitura de textos auxiliares, que devem ser 

analisados e utilizados como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo 

próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência 

textual, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado. 

 

 


