
 

 

1º SIMULADO UERJ 

ROTEIROS DE ESTUDO 

 

FÍSICA 

 

O vestibular da Uerj possui mecânica, calor e eletricidade como conteúdo. 
 
No sentido de elaborar uma avaliação coerente com um simulado, mas 
também coerente com a matéria de aula, o simulado de física terá matéria 
de anos anteriores e matéria atual. 
 
Conteúdo do simulado: 
- Cinemática: velocidade média; 
- Calorimetria: trocas de calor; 
- Dinâmica: leis de Newton; 
- Hidrostática: densidade; 
- Hidrostática: pressão 

 

PORTUGUÊS 

Pré-Modernismo (em oposição aos movimentos anteriores) 
Figuras de linguagem 
Intertextualidade 
Gêneros textuais 
Morfossintaxe do período simples 
Leitura do livro "Hora de alimentar serpentes", de marina Colasanti 
 
 

HISTÓRIA 
 

Crise do Estado Novo 



Segunda Guerra Mundial 
Guerra Fria (Sistema Bretton Woods, Macarthismo e MAD) 
Intervalo Democrático (Dutra, Vargas, JK, Janio e Jango) 
Golpe de 64 

 
 

GEOGRAFIA 
 

Evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro 
Problemas sociais e ambientais da urbanização brasileira 
A urbanização no Brasil e no Mundo 
Conceitos e temas da geografia urbana 
 
 

MATEMÁTICA 
 

3º Ano Regular: 
 

Probabilidade; 
Matrizes: conceito, problemas envolvendo interpretação de dados 
numa matriz; 
Determinantes: problemas envolvendo de determinantes de matrizes 
de ordem 2 e 3; 
Sistemas Lineares: Resolução de situações problemas envolvendo 
sistemas lineares. 

 
3º Ano Integrado: 

 
Probabilidade; 
Distâncias no Espaço: Cálculo de distâncias no espaço; 
Problemas envolvendo áreas de figuras planas; 
Problemas envolvendo ângulos entre retas no espaço. 
 

SOCIOLOGIA 
 
 

O conteúdo de Sociologia aparecerá no simulado a partir dos três eixos que 

compõem a prova de Ciências Humanas da UERJ. É importante ainda 

informar que a prova de Sociologia será realizada em conjunto com 

Educação Física. 



Sociedade, tempo e espaço  

Neste trimestre, o simulado UERJ de Sociologia trabalhará, dentro desse 

eixo, os seguintes itens: 

• Expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo: dimensões 

sociológicas e econômicas e impactos ambientais do fenômeno 

urbano; processos espaço-temporais de formação da região 

metropolitana do Rio de Janeiro; redes, hierarquias, 

territorializações, formas espaciais e dinâmicas sociais da 

urbanização; segregação sócio espacial e gentrificação; mobilidade 

urbana e acesso à cidade.  

Política, cidadania e cultura  

Neste trimestre, o simulado UERJ de Sociologia trabalhará, dentro desse 

eixo, os seguintes itens: 

• Relações entre política, cidadania e cultura: identidade, patrimônio e 

memória; tradição e modernidade; 

 Processo sóciohistórico de constituição da sociedade brasileira: 
heranças coloniais, hierarquias e exclusões sociais; movimentos 
sociais urbanos; violência urbana; violência institucional e 
criminalização da pobreza. 
 

Economia, trabalho e tecnologia  

Neste trimestre, o simulado UERJ de Sociologia trabalhará, dentro desse 

eixo, os seguintes itens: 

• Relações entre economia, trabalho e tecnologia: desigualdades 
sociais e sua expressão na cidade; a função social e a função 
econômica da cidade; redes técnicas, fluxos de pessoas e bens e as 
interações socioespaciais no capitalismo globalizado. 

 

Materiais para estudo: 

• Aqueles que foram enviados por e-mail pela professora ao longo do 
trimestre; 

• O livro didático “Sociologia em Movimento”, no caso o capítulo que 
se refere à sociologia urbana; 

• Anotações de aula. 



QUÍMICA 
 

Conteúdo Programático do Simulado UERJ 
Estudo do átomo 
Tabela periódica - sem Propriedades Periódicas 
Ligações químicas 
Reconhecimento de funções inorgânicas 
Cálculo estequiométrico simples 
Soluções 
Isomeria 
Funções orgânicas 
Termoquímica 
 

BIOLOGIA 
 

Assuntos trabalhados na 3ª série: 
 

Biologia I 
1. Núcleo, cromatina, cromossomos – Livro 1 – Capítulo 6 
2. Ácidos Nucleicos (DNA e RNA) – Livro 1 – Capítulo 3 
3. Síntese proteica (Replicação, transcrição e tradução) – Livro 1 – 
Capítulo 6 
2. Ciclo celular e Divisão celular (mitose e meiose) – Livro 1 – Capítulo 6 
e 9 
3. Alterações cromossômicas (as abordadas este ano e as no material 
de estudo) – Livro 1 – Capítulo 6 
 
Biologia II 
1. Conceitos básicos de Ecologia – Material trabalhado em sala  
2.  Cadeias e teias alimentares (Fluxo de energia, ciclagem da matéria e 
bioacumulação) – Livro 3 – Capítulo 8 

 
Assuntos trabalhados na 1ª série: 
 

1. Biomoléculas (glicídios, lipídios, proteínas e vitaminas) – Livro 1 – 
Capítulo 3 
2. Organelas Citoplasmáticas (retículo endoplasmática granuloso e não 
granuloso, complexo golgiense, lisossomo, peroxissomo, mitocôndria, 
cloroplasto, citoesqueleto, vacúolos vegetais) – Livro 1 – Capítulo 5 

 



Assuntos trabalhados na 2ª série 
 

1. Sistema Reprodutor Humano Feminino e Masculino – Livro 1 – 
Capítulo 11 
2. Hormônios relacionados à reprodução. – Livro 1- Capítulo 11 

 


