
 

 

PES - UESPI 

 

EDITAL – 2017 



 

 

A Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, junto aos acadêmicos do 

mesmo: Amanda Cristina Soares, Claudyelle de Sousa Pimentel, Juliana Soares da Silva e 

Maria de Brito Vieira Neta, torna público, para o conhecimento do público as condições de 

habilitações às vagas para o pré-vestibular de saúde (PES), da UESPI. 

 

1. Processo seletivo PES/2016 

 

1.1 O processo seletivo pré-vestibular (PES) 2017 é aberto para os alunos da rede 

pública que estiverem concluindo o ensino médio (3° ano) ou já tenha concluído. 

1.2 No caso de alunos oriundos da rede privado de ensino, este deverá apresentar no 

ato da matrícula uma declaração que comprove ser ou ter sido bolsista com 100% 

de desconto. 

1.3 O processo seletivo pré-vestibular específico saúde (PES) 2017, terá validade 

apenas no ano de 2017, para o preenchimento de 50 vagas diretas e vagas para 

cadastro de reserva. 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

2.1. A inscrição do processo seletivo pré-vestibular (PES) 2017 ocorrerá apenas, na 

modalidade presencial do dia 20/02/2017 à  24/02/2017 e do dia 06/03/2017 à 

09/03/2017, no horário de 09 às 14hs no setor de Biologia da UESPI, Campus 

Poeta Torquato Neto. 

2.2. Visando agilizar o processo de inscrição será disponibilizado o formulário de 

inscrição na página <www.facebook.com/pes.uespi>. O formulário deverá ser 

preenchido e anexado às cópias dos documentos exigidos conforme no item 2.3 

e entregues no período de inscrição conforme item 2.1. 

 

2.3. Documentação necessária para inscrição. 

2.3.1. O participante deverá está munidos das cópias e originais dos seguintes 

documentos:  

2.3.1.1 Documento de identificação com foto (RG ou Carteira de 

Trabalho). 



 

2.3.1.2 CPF. 

2.3.1.3 Declaração expedida pela instituição de ensino conforme itens  

1.1 e 1.2. 

2.3.1.4 Comprovante de residência. 

2.4. No dia 10.03.2017 a lista com nome dos candidatos inscritos, sala, data e horário do 

teste seletivo estará disponível no mural da Biologia e também através da página 

<www.facebook.com/pes.uespi>. 

 

3. PROVAS 

3.1. ETAPAS 

3.1.1. O processo seletivo pré-vestibular (PES) UESPI 2017 ocorrerá em uma 

única etapa, compreendendo uma prova com 40 questões, como indica no 

quadro abaixo. 

3.1.2. A prova será aplicada no dia 11.03.2017. No horário de 13:00 às 15:30h, 

horário local, no Setor de Biologia da UESPI, Campus Poeta Torquato Neto.  

 

Tabela 01: Estrutura da prova 

DISCIPLINA N° DE QUESTÕES  PONTOS 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

20   20 

    

MATEMÁTICA E SUAS 

TECNOLOGIAS 

20  20 

    

TOTAL 40 QUESTÕES  40 

 

 

3.2. O candidato deverá estar no local onde fará a prova com antecedência de 60 

(sessenta) minutos. Os acessos Centro de Aplicação da Prova será fechado, 

pontualmente, com o horário estabelecido pela coordenação do PES, verifique o 

item 3.1.2. deste edital, não sendo permitida a entrada de candidatos após este 

horário, em hipótese alguma. 

3.3. O candidato somente terá acesso ao local de realização da prova munido do 

documento de identificação com foto (original) e o comprovante de inscrição. 



 

3.3.1. Será aceito documento de identificação original, diferente daquele 

informado no ato da inscrição, desde que tenha fotografia recente e fé 

pública. 

3.4. Para assinar o Cartão-Resposta, documento definido para efeito de avaliação, o 

candidato deverá usar caneta esferográfica de tinta preta, escrita grossa e 

produzida em material transparente. 

3.4.1. O preenchimento do Cartão-Resposta, em desacordo com o especificado 

acima, implica na possibilidade do não reconhecimento da marcação, 

prejudicando a pontuação. Esta ocorrência é de inteira responsabilidade do 

candidato. 

3.4.2. Na correção do Cartão-Resposta, será atribuída nota zero as questões que 

não forem assinaladas, que contemplem mais de uma resposta ou que 

contenham rasuras. 

3.5. É expressamente proibido ao candidato portar, na hora da prova, quaisquer 

aparelhos de comunicação, de cálculo e/ou de registro de dados, bem como usar 

boné, boina, chapéu, óculos escuros ou similares, ressalvados os casos de expressa 

recomendação média. 

3.6. O candidato só poderá se retirar em definitivo da sala de aplicação da prova 

transcorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, após assinar a Lista de 

Frequência, devolver o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta, devidamente 

assinado. 

3.6.1. É de inteira responsabilidade do candidato a assinatura de lista de frequência 

e do Cartão-Resposta. 

3.7. O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar da sala de aplicação da prova, 

não poderá retornar para continuar a prova. 

3.8. Os coordenadores do PES poderão, sempre que julgar necessário, mudar qualquer 

candidato de lugar, de sala ou até retirar da sala durante realização da prova. 

3.9. Em virtude da natureza do Processo Seletivo, não serão concedidas revisão de 

prova nem recontagem de pontos. 

3.10. Serão admitidos recursos, quanto à formulação das questões, ou quanto ao 

Gabarito Oficial da prova, quando devidamente fundamentados, no máximo de 

24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do respectivo gabarito. 

3.10.1.Os recursos deverão ser encaminhados através de formulário disponível 

na página <www.facebook.com/pes.uespi>. Na formulação do recurso, deverá 



 

ser apresentada uma questão de cada vez. Se o exame do recurso em anulação 

da questão, a pontuação correspondente será estendida a todos os candidatos. 

Não serão recebidos recursos interpostos por e-mail, fax, correios ou outro 

meio que não seja o especificado neste subitem. 

3.11. Decorridos 120 (cento e vinte) dias, após a publicação do resultado do Processo 

Seletivo, os Cartões-Respostas e o cadernos de questões serão incinerados. 

 

4. DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO 

4.1. O desempenho dos candidatos será avaliado através do número de pontos obtidos 

pelo candidato na prova como está descriminado no item 6.3.1. 

4.2. A classificação final de cada candidato será feita em base, exclusivamente, nos 

valores dos pontos obtidos pelo candidato na prova. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE CORTE 

5.1. Será eliminado o candidato que incorrer em qualquer um dos critérios de cortes 

seguintes: 

1- Faltar à prova; 

2- Zerar em qualquer disciplina 

3- Infringir qualquer regra de acordo com o item 3.5. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1. As vagas diretas serão preenchidas pelos candidatos classificados em ordem 

decrescente dos respectivos pontos na prova. 

6.2. O resultado será fixado no mural da Biologia e através da página 

<www.facebook.com/pes.uespi>no dia 13 de Março de 2017. 

6.3. Os casos de empate na Classificação Final serão resolvidos pelos seguintes 

critérios de prioridade: 

6.3.1. Maior pontuação obtida na prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

6.3.2. O candidato que tiver maior idade. 

 

 

 

 



 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1. A coordenação do PES tornará público o resultado do Processo Seletivo no dia 13 

de Março de 2017, fixada no mural da Biologia e/ou através da página 

<www.facebook.com/pes.uespi>. 

7.2. As listagens dos candidatos classificados e classificáveis ficarão disponíveis na 

página <www.facebook.com/pes.uespi>. 

7.3. O candidato não terá seu resultado individual. 

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. A matrícula para os candidatos convocados em primeira chamada acontecerá no 

período de 14/03 a 17/03 de 2017, das 09hs às 12:00hs na sala do PES, onde 

foram feitas as inscrições. 

8.2. Em caso de vagas remanescentes, haverá uma 2ª chamada no dia 18 de março de 

2017; matrícula da 2ª chamada no dia 20 de Março de 2017. Persistindo a situação, 

poderão ocorrer chamadas subsequentes.  

8.3. No ato da matrícula, o candidato convocado deverá preencher a ficha de matrícula. 

8.4. Os candidatos que, nas datas estabelecidas para a matrícula, não comparecerem, 

serão considerados desistentes e serão substituídos por outros candidatos 

classificáveis. 

 

9. DAS AULAS 

9.1. As aulas iniciarão no dia 21 de Março de 2016, sendo passivo de mudança. 

9.2. As aulas acontecerão de Terça a sexta, no turno da tarde no horário das 13 ás 

18:20hs e em um Sábado por mês será aplicado o simulado, no mesmo horário. 

9.3. Serão ofertadas as seguintes disciplinas: Gramática da Língua Portuguesa, 

Literatura, Redação, Biologia, Química, Historia, Geografia, Matemática e Física.  

9.4. As aulas acontecerão na sala de vídeo do setor de Biologia da UESPI, Campus 

Poeta Torquato Neto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Entre em contato com a Coordenação do projeto através do E-MAIL 

pesuespi@gmail.com, FACEBOOK: www.facebook.com/pes.uespi ou através dos 

telefones de contato: (86) 98179-9975/ 98834-3284/ 99435-0097/ 99435-2633. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA – PROCESSO SELETIVO PRÉ-VESTIBULAR PES/2015 

 

EVENTO DATA 

Lançamento do edital 17/02/2017 

Período de Inscrição 20/02 à 24/02 e 

06/03 à 09/03/2017 

Lista do local, data, e horário das provas. 10/ 03/ 2017 

Realização da prova 11/ 03/ 2017 

Resultados 13/ 03/ 2017 

Matrículas 14/03/2017 a 

17/03/2017 

2ª Chamada 18/ 03/ 2017 

Matrícula 2ª chamada  20/ 03/ 2017 

Início das aulas 21/ 03/ 2017 

 

Observação: 

 Podem ser feitas mais chamadas além das citadas no cronograma. Fique atento 

e se informe junto à coordenação do PES. 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Língua, Linguagem e Comunicação: língua oral e língua escrita; variação 

linguística; elementos da comunicação; funções da linguagem.  Fonologia: fonemas 

e letras; encontros vocálicos e consonantais;dígrafos;sílabas; classificação das 

palavras quanto ao número de sílabas; divisão silábica.  Ortografia: emprego de 

palavras grafadas corretamente.  Acentuação: regras de uso do acento gráfico. 

Crase.  Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Morfologia: emprego e 

função das classes de palavras; estrutura e formação das palavras. Sintaxe: oração e 

período; termos da oração; identificação e classificação das orações; emprego dos 

tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; colocação dos pronomes 

oblíquos átonos. Orações coordenativas e subordinadas. Semântica: sinônimos, 

antônimos, parônimos e homônimos. Denotação e conotação. Estilística: figuras de 

linguagem. Textos: compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais; 

gêneros textuais.  Noções de literatura: gêneros literários; escolas literárias: 

literatura de informação, Humanismo, Barroco, Romantismo, Realismo, 

Simbolismo e toda fase do Modernismo. 

 

MATEMÁTICA 

 

Conjuntos: noção e notações, relações (pertinência,igualdade, inclusão), conjuntos 

das partes, operações (união, intersecção, diferença e complementar). 

Conjuntos Numéricos: números naturais e números inteiros (operações, 

propriedades, relação de ordem, divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo 

múltiplo comum), números racionais (operações, propriedades, relação de ordem, 

transformação de uma fração em dízima periódica e de uma dízima periódica em 

fração),números reais (irracionais, operações, propriedades, relação de ordem, 

correspondência dos reais com os pontos de uma reta, valor absoluto e 

desigualdades). 



 

Matemática Comercial: razão, proporção, regra de três, divisão proporcional, 

porcentagem. 

Matemática Financeira: capital,juro, taxa de juros, montante,juros simples , juros 

compostos e descontos simples. 

Cálculo Algébrico: produtos notáveis, fatoração, equações e inequações do 1º e 2º 

graus e redutíveis, sistemas de equações e inequações do 1º e 2º graus. 

Relações e Funções: relações (plano cartesiano, pares ordenados e pontos do plano 

cartesiano, relação entre dois conjuntos e representação gráfica); funções (conceito, 

domínio, contradomínio, lei de correspondência, conjunto-imagem, propriedades e 

gráficos: função linear, quadrática, injetiva,sobrejetiva, bijetiva, modular, nula, 

crescente, decrescente, máximo inteiro, par, ímpar, periódica, composta, inversa, 

exponencial e logarítmica), equações e inequações modular, exponenciais e 

logarítmicas. 

Trigonometria: medida de ângulos em graus e radianos; funções trigonométricas 

(domínio, imagem e gráficos); relações fundamentais; identidade trigonométrica, 

transformações trigonométricas, equações e inequações trigonométricas. 

Progressões: progressões aritméticas (termo geral e soma dos n primeiros termos); 

progressões geométricas (termo geral , soma dos n primeiros termos e soma dos 

infinitos termos). 

Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares: matrizes (conceito, operações, 

propriedades e cálculo da inversa); determinantes (definição, teorema de Laplace, 

propriedades, regra de Chió e matriz de Vandermonde); resolução e discussão de 

sistemas de equação linear (Regra de Cramer e escalonamento); 

Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e 

combinações simples. 

Binômio de Newton: teorema binomial, termo geral, triângulo de Pascal,relação de 

Stifel, binomiais complementares e expansão multinomial. 

Probabilidade: experimento aleatório, espaço amostral, evento, definição num 

espaço equiprovável, probabilidade condicional, teorema da multiplicação e lei 

binomial da probabilidade. 

Noções de Estatística: gráficos de setores, barras, histogramas, médias: aritmética, 

geométrica e harmônica; mediana, moda, variância e desvio padrão. 

Geometria Plana: Conceito primitivo (ponto, reta, semi-reta e plano), ângulos, 

congruências de figuras planas, paralelismo, perpendicularidade, quadriláteros, 



 

pontos notáveis do triângulo, polígonos, circunferência e círculo, ângulos na 

circunferência, teorema de Tales, semelhança de triângulos, triângulos retângulos, 

relações métricas nos triângulos; polígonos regulares, lei dos senos e dos cossenos, 

perímetro e área de figuras planas. 

Geometria no Espaço: retas e planos no espaço, diedros e poliedros, Princípio de 

Cavalieri; prisma, pirâmides, cilindros, cones, troncos e esfera (áreas e volumes de 

sólidos geométricos). 

Geometria Analítica: coordenadas cartesianas, distância entre dois pontos, equação 

da reta (coeficiente angular, paralelismo e perpendicularismo de reta), distância 

entre um ponto e uma reta e distância entre retas, ângulo entre duas retas, 

inequações do primeiro grau, equação de uma circunferência, posição entre ponto e 

circunferência, posição entre reta e circunferência, posições entre duas 

circunferências,inequações do segundo grau, elipse, parábola, hipérbole e lugares 

geométricos. 

Números Complexos: forma algébrica, forma trigonométrica, potenciação e 

radiciação. 

Polinômios: definição, igualdade, operações e teorema do resto. 

Equações Algébricas: definição, teorema fundamental da álgebra, teorema da 

decomposição, número de 

raízes, multiplicidade de uma raiz, relações de Girard; raízes: complexas, reais e 

racionais, teorema de Bolzano e equações recíprocas. 

Noções de Cálculo: ideia intuitiva de limite, limites laterais, limites infinitos, 

limites no infinito, limites trigonométricos, limites da função exponencial e 

logarítmica e limite exponencial fundamental; funções contínuas, definição de 

derivada, interpretação geométrica de derivada, regras de derivação e estudo da 

variação de uma função (máximo, mínimo, crescimento, decrescimento, 

concavidade e ponto de inflexão). 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

PES 2017 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME: 

 

RG: 

 

UF: ORGAO EMISSOR: 

DATA NASC. CIDADE: UF: 

ENDEREÇO: 

 

BAIRRO: 

 

CIDADE: UF: 

CEP: 

 

FONE: CEL: 

 

EM CASO DE URGÊNCIA, PREENCHA OS DADOS ABAIXO PARA ENTRAR EM CONTATO COM 

SEUS FAMILIARES: 

NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

TELEFONE (   ) _________________________ CELULAR (       ) ___________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL 

 

1- QUAL A SUA OPÇÂO  DE CURSO ? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2- EM QUE ANO VOCÊ  CONCLUIU O  ENSINO  MÉDIO ? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

3- QUANTAS VEZES VOCÊ  PRESTOU  ENEM ? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

4- QUAL O MEIO QUE VOÇÊ   VOCÊ  MAIS  UTILIZA  PARA SE MANTER  INFORMADO ? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 


