MANUAL DO CANDIDATO
Este manual é parte integrante do EDITAL Nº 029 - PROCESSO SELETIVO DO 2º SEMESTRE DE 2018

O Processo Seletivo do 2º Semestre de 2018 (2018/2) oferecerá 100 (cem) vagas, para
matrícula no período letivo acadêmico de 2018/2, para o curso de direito ministrado pela Faculdade de
Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins, conforme disposto abaixo:
CURSOS

ATOS LEGAIS

Direito

Vagas para PROUNI*

Direito

Processo Seletivo

Total de vagas para o curso de Port. Min. n.º 193, DOU 27/06/2011
Direito

VAGAS
matutino
-

noturno
08

-

92

-

100

*Disponibilidade a ser confirmada com o regular procedimento quando da abertura de adesão para o 2° semestre de 2018.

As inscrições serão efetuadas nas formas descritas no Edital.
Período de inscrições: de 23/04/2018 a 02/05/2018
Local: Será realizada pela Internet por meio do site www.unest.edu.br. O candidato deverá
preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição disponível na página da UNEST e, em seguida, efetuar o
pagamento da taxa de inscrição, o que poderá ser feito nas agências bancárias respeitando-se a data de
vencimento do boleto.
Valor da inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
Data da Prova: 06/05/2018
Horário da Prova: 08:00 hs às 11:00 hs
Local da Prova: UNEST - situada na Avenida Transbrasiliana, 2625, Setor Milena, Paraíso do
Tocantins/TO, CEP 77.600-000.

Será divulgado, em ordem rigorosa de classificação, no dia 08 de maio de 2018, no Quadro de
Avisos da Secretaria da UNEST, não sendo fornecidos resultados por telefone.
A matrícula na Faculdade, dos candidatos classificados no Processo Seletivo, realizar-se-á na
Secretaria da UNEST, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018, das 14:00 horas às 19:00 horas.

O Período Letivo 2018/2 terá início no dia 26 de julho de 2018.
Juntamente com o Processo Seletivo de que trata o Edital, haverá Processo Seletivo
Continuado (Agendado), nos dias compreendidos entre 14 de maio de 2018 a 20 de julho de 2018,
nas dependências da UNEST, localizada na Avenida Transbrasiliana, 2625, Setor Milena, na cidade
de Paraíso do Tocantins/TO.
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Os candidatos aprovados no curso oferecido no Edital ficam cientes de que, os sábados são
considerados dias letivos. A instituição se reserva ao direito de optar por oferecer as disciplinas aos
sábados no período matutino e aplicação de Trabalho Discente Efetivo para complementação da carga
horária.
Os programas versam matéria do nível médio do ensino brasileiro e conhecimentos gerais.
DO PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA BRASILEIRA E REDAÇÃO
Orientação Geral
O candidato deve demonstrar sua competência e habilidades de leitura (compreensão e interpretação),
apreendendo e identificando as idéias principais e secundárias do texto, estabelecendo relações entre as
mesmas, inferindo conhecimentos do processo literário brasileiro. Além de evidenciar compreensão à
linguagem correta com a aplicação das regras de pontuação, sintaxe, estrutura coesa e coerente das
frases, o candidato deve distinguir o significado dessa linguagem, avaliando e adequando a expressão e a
realidade do momento. A grafia correta, peculiar da correção, será de rigor. Ao produzir o texto, o
candidato deve expressar-se com clareza, demonstrando, coerência (em relação ao tema proposto e as
partes), coesão, unidade estrutural e aspectos de argumentação adequados. Deve utilizar uma linguagem
mais apurada, evitando o uso de registro coloquial e vulgar.
Conteúdo Programático:
LÍNGUA PORTUGUESA
As questões versarão sobre o texto apresentado, tanto no que diz respeito à estrutura
(organização/relação de idéias e expressão lingüística) quanto à unidade de comunicação. Verificar-se-á a
leitura através do reconhecimento dos elementos estruturados do texto e do reconhecimento dos aspectos
de natureza histórica, social, política, econômica e cultural que possam ser identificados no texto.
Fonética: fonemas, ortografia, acentuação. Morfossintaxe: palavras (estrutura, formação, classes, flexão,
funções sintáticas). Frase estrutura, sintaxe (de regência, de concordância e de colocação). Análise
(termos, período composto), pontuação. Semântica: significação das palavras e funções da linguagem.
Estilística: figuras e vícios de linguagem.
LITERATURA BRASILEIRA
Questões objetivas, de caráter interpretativo. Teoria da literatura: gêneros literários; poesia e prosa; estilo
de época. Processo literário brasileiro: movimentos literários em conexão com a história; tradição e
modernidade dos procedimentos de expressão literária e o tratamento dado aos termos (características
temáticas e expressionais). Histórico, autores e obras. Escolas literárias: Barroco; Arcadismo;
Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Pré-modernismo; Modernismo (geração de 22),
(geração de 30, geração de 45); Pós-modernismo (literatura da atualidade).
REDAÇÃO
A redação será avaliada com base nos seguintes critérios: adequação ao tema e aos objetivos da
proposta, coerência, coesão, pertinência argumentativa, paragrafação, estruturação de frases,
morfossintaxe, adequação vocabular, acentuação, ortografia e pontuação.
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MATEMÁTICA
Orientação Geral
O Programa a seguir reúne conceitos, relações entre conceitos, procedimentos de cálculo e de resolução
de problemas na área de Matemática. Espera-se que os candidatos sejam capazes de mobilizar o
conhecimento sobre esses conteúdos na resolução de problemas de complexidade apropriada ao nível de
ensino médio, formulados seja em contextos matemáticos, seja em aplicações de Matemática.
Conteúdo Programático
Fundamentos Aritméticos. Números naturais e inteiros: adição, multiplicação e ordem. Números primos e
compostos. Divisibilidade, o maior divisor comum e o menor múltiplo comum. Decomposição em fatores
primos e o Teorema Fundamental da Aritmética. Números racionais e irracionais: adição, multiplicação,
divisão e ordem. Potência de expoente racional e real. Irracionalidade de y2. Frações e dízimas
periódicas. Correspondência entre os números reais e os pontos de uma reta. Razões entre números e
entre quantidades. Percentagens. Proporcionalidade entre números e entre grandezas, proporções e
escalas, regras de três simples e compostas. Juros simples. Média aritmética simples e ponderada e
média geométrica. Funções: domínio, contradomínio e imagem. Igualdade e operações algébricas com
frações. Álgebra e Combinatória. Gráficos de funções polinomiais de 1°. e 2°. graus. Equações e
inequações de 1°. grau. Equação do 2°. grau, discriminante e a fórmula de Bhaskara. Máximos e mínimos
envolvendo equações de 2°. grau. Inequações do 2°. grau. Função exponencial: propriedades. Funções
logarítmicas, suas propriedades e seu gráfico. Equações exponenciais e logarítmicas. Sequenciais
recorrentes. Progressões aritméticas e geométricas.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES DO ESTADO DO TOCANTINS
Aspectos Físicos, Geográficos, Históricos, Sociais, Culturais, Demográficos e Econômicos do Estado do
Tocantins. Símbolos do Estado. Divisão Político-Administrativa do Estado do Tocantins. Atualidades.
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
ANTES DA PROVA
- Acerte seu relógio para evitar atrasos;
- Antes de sair de casa, verifique se está de posse da cédula de identidade original, do cartão de inscrição
e comprovante de pagamento, de lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta preta.
- Evite levar objetos como telefone celular, Pager, bip, relógios com calculadoras e/ou visor para
mensagens, cadernos, livros, corretivo liquido, bolsas, jornais e revistas, pois durante a realização das
provas, tais objetos não poderão ficar com o candidato e a UNEST não se responsabiliza por objetos
esquecidos no prédio de prova.
- Saia de casa com tempo suficiente para você chegar ao local de prova com 30 minutos de antecedência
do horário marcado; assim, você terá tempo para localizar sua sala, para descansar e iniciar a prova
tranqüilo e atento.
DURANTE AS PROVAS
- Leia com atenção as informações contidas na capa da prova, em cada questão e no cartão-resposta.
- Confira sempre os dados relativos à sua inscrição. Surgindo dúvida, levante a mão e comunique-a ao
fiscal.
- Leia atentamente cada questão antes de responder. Se achar a questão difícil, passe a para frente e vá
respondendo àquelas que lhe parecem mais fáceis. Depois, volte às mais difíceis.
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- Marque apenas uma resposta em cada questão. Se você marcar mais de uma resposta na mesma
questão, ela será anulada para você.
- Havendo tempo, confira as suas respostas antes de preencher o cartão.
- Transfira as respostas para o cartão, cuidando para não pintar fora do espaço demarcado.
- Assine seu cartão no espaço determinado. Devolva seu cartão assinado, pois ele é o comprovante de
que você fez a prova. Essa assinatura deve possibilitar conferência com a de outros documentos usados
na sua inscrição.
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