EDITAL Nº 015/2019
EDITAL DE ABERTURA CANDIDATOS TREINEIROS 2019/2
A Comissão Coordenadora de Processo Seletivo da Faculdade de Direito de Vitória – FDV, para
conhecimento de todos os interessados, torna público que, no período indicado neste Edital,
estarão abertas as inscrições na modalidade “treineiros”, para aqueles que não concluíram o
ensino médio. Os interessados poderão participar da modalidade descrita acima, para fins
específicos de TREINAMENTO, conforme descrito no art. 44 da Lei nº. 9.394/96.
1. DAS INSCRIÇÕES ON-LINE
A FDV aceita inscrições de interessados em submeter-se ao Vestibular que não concluíram o
ensino médio, para fins específicos de treinamento, o que não dará direito à vaga na
Instituição, considerando o disposto no art. 44 da Lei nº 9.394/96.
Período: 10 de maio a 09 de junho de 2019
Endereço eletrônico: www.fdv.br
Procedimentos:
a. O “treineiro” deverá preencher a ficha de inscrição;
b. Concluído o preenchimento dos dados, o candidato “treineiro” deverá imprimir o boleto
bancário para pagamento da taxa de inscrição em estabelecimento bancário ou on line;
c. O “treineiro” deverá retornar ao portal da FDV para obter a impressão de seu cartão de
identificação, 72 horas após o pagamento da taxa de inscrição;
d. O “treineiro” que não efetuar o pagamento até o 03 de junho de 2019, data de
vencimento fixada no boleto, terá sua inscrição cancelada e não participará do Processo
Seletivo.
Valor da Inscrição: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
2. DAS PROVAS
a. O Vestibular será composto de 1 prova com questões discursivas.
b. A prova será aplicada no dia 15 de junho de 2019, sábado, no horário das 8h30 às
12h30 na sede da Faculdade de Direito de Vitória - Rua Juiz Alexandre Martins de Castro
Filho, 215 – Santa Lúcia – Vitória – ES;
c. No dia 15 de junho de 2019, será aplicada prova composta de 4 (quatro) questões
discursivas que abordarão os conteúdos constantes do Anexo 03, dentre 6 (seis) questões
que forem apresentadas ao candidato. O candidato que fizer mais de 4 (quatro) questões terá
apenas as 4 (quatro) primeiras corrigidas.
d. A nota do candidato em cada uma das questões discursivas será composta por uma nota de
0 (zero) a 7 (sete) que corresponderá ao conteúdo, e nota de 0 (zero) a 3 (três) que
corresponderá à correta utilização da Língua Portuguesa.
e. As provas desenvolvidas a lápis não serão corrigidas, sendo atribuída nota 0 (zero) à
questão.
3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA:
3.1. Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou
Passaporte);

3.2. Cartão de identificação.
4. DOS RESULTADOS
Os “treineiros” terão direito de fazer a prova discursiva. No dia 26 de julho de 2019, as notas
das provas serão enviadas para o e-mail informado no ato da inscrição, a partir das 18h.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. Não haverá devolução da taxa de inscrição;
b. O “treineiro” que por engano efetuar a inscrição como vestibular, não terá a diferença de
valor devolvida;
c. Os “treineiros” deverão comparecer às provas com caneta de tinta preta e documentos
constantes no item 3 deste Edital;
d. Não será permitida qualquer forma de comunicação do candidato, exceto com os fiscais da
prova, sendo vedada a utilização de telefones celulares ou outros aparelhos eletrônicos;
e. A correção das provas não está sujeita a nenhum tipo de revisão ou recontagem de pontos;
f. O “treineiro” não terá vistas à prova;
g. Todas as demais orientações e instruções incluídas nos cadernos de provas passarão a
integrar o presente Edital;
h. A participação na condição de “treineiro” no Processo Seletivo implica a aceitação de todos
os termos previstos neste Edital.
Vitória – ES, 08 de Maio de 2019.

Antonio José Ferreira Abikair
Diretor Geral

Anexo 1
CONTEÚDOS E COMPETÊNCIAS
A FDV adota a Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio para fazer a
indicação das competências e conteúdos que serão avaliados em seu Vestibular. As
competências e conteúdos selecionados seguem abaixo, juntamente com as
competências relacionadas às Línguas Estrangeiras (não integrantes da Matriz do
Enem).
ITEM 01

Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
COMPETÊNCIAS

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função,
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e
recepção.
Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes
linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de
significados, expressão, comunicação e informação.
Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes
linguagens e suas manifestações específicas.
Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua
materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da
própria identidade.
Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das
tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no
desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às
linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e
aos problemas que se propõem solucionar.
CONTEÚDOS
• Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de
comunicação e informação - modos de organização da composição textual; atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais - públicas e
privadas.
• Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua,
procedimentos de construção e recepção de textos - organização da macroestrutura semântica
e a articulação entre idéias e proposições (relações lógico- semânticas).
• Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação:
tipo, gêneros e usos em língua portuguesa - formas de apresentação de diferentes pontos de
vista; organização e progressão textual; papéis sociais e comunicativos dos interlocutores,
relação entre usos e propósitos comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos
da dimensão espaçotemporal em que se produz o texto.
• Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e
variação linguística - uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é
constituído: elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de

formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em
processo de coesão textual: elementos de articulação das sequências dos textos ou à
construção da micro estrutura do texto.
• Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e
função social - o texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em gêneros
digitais; a caracterização dos interlocutores na comunicação tecnológica; os recursos
linguísticos e os gêneros digitais; a função social das novas tecnologias.
ITEM 02

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias
COMPETÊNCIAS

Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros,
racionais e reais.
 H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos
números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.
 H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
 H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos
sobre afirmações quantitativas.
 H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.
Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para a
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
 H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou
 inversamente proporcionais.
 H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a
construção de argumentação.
 H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.
Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis
socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.
 H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas.
 H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
 H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos.
 H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de
argumentação.
 H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos
algébricos.
Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência,
extrapolação, interpolação e interpretação.
 H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.
 H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.
 H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a
construção de argumentos.
Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos
fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas,
determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações
de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.
 H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados
expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em
 gráficos.





H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e
probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a
construção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de
estatística e probabilidade.
CONTEÚDOS

• Conhecimentos numéricos: operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e
reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros,
relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem.
• Conhecimentos de estatística e probabilidade: representação e análise de dados; medidas de
tendência central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de probabilidade.
• Conhecimentos algébricos: gráficos e funções; funções algébricas do 1.o e do 2.o graus,
polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo
trigonométrico e funções trigonométricas.
• Conhecimentos algébricos/geométricos: plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo
e perpendicularidade, sistemas de equações.
ITEM 03

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
COMPETÊNCIAS

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas
associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de
produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.
 H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com
o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
 H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso
comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
 H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida
humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da
biodiversidade.
Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou
conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações
científico-tecnológicos.
 H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino
dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
 H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia,
considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos.
 H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou
econômicas, considerando interesses contraditórios.
CONTEÚDOS
Biologia
• Ecologia e ciências ambientais - Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos. Habitat e nicho
ecológico. A comunidade biológica: teia alimentar, sucessão e comunidade clímax. Dinâmica de
populações. Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeoquímicos. Fluxo de energia no
ecossistema. Biogeografia. Biomas brasileiros. Exploração e uso de recursos naturais.
Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da
água, do solo e do ar. Conservação e recuperação de ecossistemas. Conservação da
biodiversidade. Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. Noções de legislação
ambiental: água, florestas, unidades de conservação; biodiversidade.

• Qualidade de vida das populações humanas - Aspectos biológicos da pobreza e do
desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Índice de
desenvolvimento humano. Principais doenças que afetam a população brasileira:
caracterização, prevenção e profilaxia. Noções de primeiros socorros. Doenças sexualmente
transmissíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas; gravidez na adolescência;
obesidade. Violência e segurança pública. Exercícios físicos e vida saudável. Aspectos
biológicos do desenvolvimento sustentável. Legislação e cidadania.
ITEM 04

Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias
COMPETÊNCIAS

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as
identidades
 H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de
aspectos da cultura.
 H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
 H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado
aspecto da cultura.
 H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio
cultural e artístico em diferentes sociedades.
Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos
como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.
 H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços
geográficos.
 H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as
nações
 H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos
 populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
 H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
 H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da
participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.
Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições
sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e
movimentos sociais.
 H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
 H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.
 H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou
rupturas em processos de disputa pelo poder.
 H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e
interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das
instituições sociais, políticas e econômicas.
 H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou
ambientais ao longo da história.
Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu
impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida
social.
 H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do
trabalho e/ou da vida social.
 H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de
territorialização da produção.





H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas
implicações sócio-espaciais.
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias
formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas
novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.

Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e
valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação
consciente do indivíduo na sociedade.
 H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas
 legislações ou nas políticas públicas.
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades.
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.
 Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas
interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.
 H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as
relações da vida humana com a paisagem.
 H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando
em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.
 H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes
contextos histórico-geográficos.
 H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico,
relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.
 H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas
diferentes escalas.
CONTEÚDOS
• Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade
• Cultura Material e imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil.
• A Conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. A
escravidão e formas de resistência indígena e africana na América.
• História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na formação da
sociedade brasileira.
• História dos povos indígenas e a formação sócio-cultural brasileira.
• Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social.
• Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado
• Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da Idade
Moderna; democracia direta, indireta e representativa.
• Revoluções sociais e políticas na Europa Moderna.
• Formação territorial brasileira; as regiões brasileiras; políticas de reordenamento
territorial.
• As lutas pela conquista da independência política das colônias da América.
• Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação.
• O desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos nos séculos
XIX e XX.
• Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos XIX e XX.
• A atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX: Revolução
Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana.
• Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da
África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria.
• Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazi-fascista, franquismo, salazarismo e
stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil e ditaduras na
América.

• Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, reorganização política internacional e os
organismos multilaterais nos séculos XX e XXI.
• A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, políticos e sociais.
Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas afirmativas.
• Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial.
• Características e transformações das estruturas produtivas
• Diferentes formas de organização da produção: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo,
socialismo e suas diferentes experiências.
• Economia agro-exportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração no período colonial;
a economia cafeeira; a borracha na Amazônia.
• Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações no processo
de produção. Formação do espaço urbano-industrial. Transformações na estrutura produtiva no
século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produção e seus impactos.
• A industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e trabalhistas.
• A globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e suas consequências
econômicas, políticas e sociais.
• Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e estruturas
agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os assalariados do campo e as lutas
sociais no campo. A relação campo-cidade.
• Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente
• Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do
tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil. Recursos minerais e
energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e seus
aproveitamentos.
• As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de calor, efeito estufa,
chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem ambiental
internacional; políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais,
unidades de conservação, corredores ecológicos, zoneamento ecológico e econômico.
• Origem e evolução do conceito de sustentabilidade.
ITEM 05
LÍNGUA ESTRANGEIRA
A prova de língua estrangeira tem por objetivo aferir a capacidade de compreensão de textos
em língua inglesa ou espanhola, extraídos de livros, jornais, revistas, internet e outras
publicações recentes, versando sobre assuntos gerais da atualidade. A seleção do material
obedecerá a critérios que privilegiem o texto autêntico, não traduzido nem adaptado.
As questões são de múltipla escolha e pressupõem o domínio da habilidade de leitura, como,
por exemplo, a utilização da capacidade de inferir significados, estabelecer referências e
promover relações entre texto e contexto, orações e frases. Serão prioritariamente tratados os
aspectos gerais pertinentes ao tema, estrutura e prioridade dos textos. Poderão, ainda, ser
avaliados os elementos linguísticos relevantes à compreensão global e/ou parcial dos textos.
Nesse sentido, poderão ser formuladas questões a partir de expressões e frases que sejam
relevantes para a compreensão do texto. Na medida de sua importância para a compreensão
dos textos, poderá ser exigido também o reconhecimento do vocabulário e de elementos
gramaticais básicos.

