
Grade do ensino médio e dos cursinhos de
São Paulo continua voltada para a Fuvest

USP ainda
é o foco dos
paulistas

Bárbara Ferreira Santos

Nos últimos cinco anos, o
Enem se consolidou e se tor-
nou o maior vestibular do
País. Entretanto, para os alu-
nos de São Paulo, o interesse
principal ainda é no exame
aplicado pela Fundação Uni-

versitária para o Vestibular
(Fuvest), que seleciona para a
Universidade de São Paulo
(USP). Morar perto de casa, es-
tudar na melhor universidade
da América Latina e a influên-
cia dos pais são fatores que fa-
zem os paulistas dedicarem
mais horas de estudos para es-

se exame. A grade do ensino
médio e dos cursinhos do Esta-
do continua voltada principal-
mente para a Fuvest.

“O fato de a USP ficar na
principal cidade do País, que
tem o maior número de habi-
tantes, também acaba aumen-
tando essa procura no Estado”,
dizAlbertoFranciscodo Nasci-
mento,coordenador de ves-
tibulares do Anglo.

A divisão entre as
duas provas se
acentuou ainda
mais quando a
U S P , h á t r ê s
anos, deixou de
utilizar o resulta-
do do Enem, ale-
gando incompatibili-
dade de calendário.

Na preparação desde cedo
para os vestibulares, muitos
paulistas que hoje passam em
universidades federais aca-
bam até desistindo de cursar
uma graduação em outro Esta-
do para se preparar melhor pa-
ra a Fuvest. É o caso de Lethi-
cia Gomes, de 18 anos, que foi
aprovadaemPsicologia na Uni-
versidade Federal de Viçosa,
em Minas, mas decidiu fazer

mais um ano de
cursopreparató-

rio, no Cursinho
da Poli, para tentar

a Fuvest novamente.
“Meus pais não me deixaram ir
paraMinas porque os gastosse-
riammaiorese por causada dis-
tância, já que sou filha única”,
conta. “Desde que estou na es-
cola sei que a USP é a faculdade
mais importante do País.”

Raquel Arbex, de 18 anos,
também quer estudar na USP
desde pequena. Ela faz cursi-
nho no Objetivo e se prepara
para o vestibular de Medicina.

Vai fazer o Enem para a sele-
ção da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), que
tem um sistema misto para es-
se curso, com notas do exame
nacional e um vestibular pró-
prio. “Para quem quer fazer
Medicina, a USP ainda é a refe-
rência. A Fuvest, no entanto, é
mais difícil e demanda mais es-
tudo do que o Enem”, diz.

Mudança. Os coordenadores
de cursinhos e colégios expli-
cam que a Fuvest não deve dei-
xar de ser o foco dos paulistas,
mas dizem que o Enem vem se

MATEMÁTICA
1.Álgebra(50%daprova):equa-
çõese inequações; logaritmose
exponenciais; funções; análise
combinatória e probabilidade;
números complexos; polinô-
mios; matrizes determinantes e
sistemas; progressões.
2.Geometria(25%daprova):se-
melhança; teorema de Pitágo-
ras; áreasdas principais figuras
planas; volumes dos sólidos
geométricos.
3.Trigonometria(12,5%daprova):
relaçõesfundamentais;seno,cos-
senoetangente;arcoduplo.
4.Geometriaanalítica(12,5%da
prova): estudo da reta e da cir-
cunferência.

PORTUGUÊS
Questões sobre as 18 obras lite-
rárias obrigatórias; interpreta-
ção de textos; passagem do dis-
cursodiretoparaoindireto; iden-
tificação do discurso indireto li-
vre;períodossimplesecompos-
to;coesão;concordância;regên-
cia verbal; ortografia; crase e
pontuação.

REDAÇÃO
De caráter dissertativo-argu-
mentativo,buscaverificarcapa-
cidade de leitura, observação e
exposiçãológica.Textodevese-
guirpadrõesdanormaculta.Te-
mas possíveis: educação e no-
vas tecnologias; informação e
poder; uso de máscaras na so-
ciedade pós-moderna; grandes
manifestaçõesmundiais;confli-
to entre ciência e ética, parado-
xos do progresso; fenômeno da
solidãonummundosuperpovoa-

do; fenômeno da pressa na pós-
modernidade; fugacidade dos
relacionamentos na era virtual;
narcisismo como valor repre-
sentativo do século 21.

INGLÊS
Leitura, interpretação de textos
(literários, poemas, letras de
música, publicidade, tirinhas e
charges) e vocabulário.

BIOLOGIA
Desequilíbrios ecológicos; bio-
mas; saúde humana; fisiologia
vegetal e animal; biologia mole-
cular;evoluçãoanimal;parasito-
ses; bactérias, vírus e protozoá-
rios; tratamentos feitos por vaci-
nas,antibióticosesoroseasdife-
renças entre eles; genética (re-
forçar o estudo sobre sistema
ABO e fator Rh). Vale lembrar a
tragédia de Santa Maria (RS),
em que morreram 241 pessoas

por causa da inalação de gases
tóxicos (monóxido de carbono e
cianeto) produzidos pela quei-
madafumaçadaespumadeiso-
lamento acústico.

QUÍMICA
Cálculoestequiométrico;termo-
química; cinética e equilíbrio;
PH; oxirredução; ligação de hi-
drogênio;pontodeebuliçãoeso-
lubilidade; reações inorgâni-
cas; radioatividade, funções or-
gânicas; reações orgânicas.

FÍSICA
Balística; queda livre; cinemáti-
cavetorial ;planoinclinado;atri-
to; sistema conservativo; siste-
ma isolado; leis de Kepler; lei de
Arquimedes; gases perfeitos;
termodinâmica; lentes esféri-
cas; espelhos; equação funda-
mental da ondulatória; potência
dos resistores; circuitos elétri-

cos; forca de Lorentz; indução
eletromagnética.

GEOGRAFIA
Brasil:agricultura;pré-sal;enve-
lhecimento da população; que-
da da mortalidade infantil; Nor-
deste (expansão econômica,
pior estiagem das últimas déca-
das, sub-regiões naturais).
Mundial:conflitoIsrael-Palesti-
na;questãoenergéticadosEUA;
criação de blocos econômicos:
aliança do Pacífico, Coreia do
NorteeCoreiadoSul;arecupera-
ção das potências (EUA, Japão)
e a queda do crescimento dos
emergentes (Brasil e Índia); Sí-
ria, Irã e Turquia; problemas
atuais da Venezuela e de Cuba;
crise econômica na Europa.

HISTÓRIA
História geral contemporânea e
história do Brasil República.

PROFESSORES
APONTAM TÓPICOS
PRINCIPAIS

FUVEST

Seleção feita a pedido do Estado por docentes dos cursos Etapa, Objetivo e Cursinho da Poli
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fortalecendo. O número de ex-
alunos matriculados em fede-
rais fora do Estado está aumen-
tando, dizem. “Hoje o Enem é
a segunda opção no Etapa,
atrásapenas da Fuvest.O simu-
lado do Enem, em número de
dias, hoje é maior que o da Fu-
vest”, afirma Edmilson Motta,
coordenador do Curso Etapa.

A aproximação dos alunos
do Enem aumentou principal-
mente depois que as universi-
dades federais de São Paulo –
Unifesp, UFSCar e UFABC –
aderiram ao Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu).

Sonho.
Leite se
inspirou
na irmã ao
escolher
Medicina
e diz que o
objetivo
era ajudar
pessoas

FIQUE ATENTO

O
médico Rafael Mar-
condes Gonçalves
Leite, de 31 anos, foi

o primeiro colocado na Fu-
vest 2007 em Medicina. No
mesmo ano em que foi apro-
vado, se formou em Farmá-
cia, também pela Universi-
dade de São Paulo (USP).

Leite sempre estudou
em escola pública. Fez o en-
sino médio na Escola Esta-
dual Doutor Carlos Augus-
to de Freitas Villalva Jú-
nior, no Jabaquara, na zona
sul de São Paulo. “Não era o
tipo de aluno inteligente,
com Q.I. alto, mas me esfor-
cei muito.”

Antes de ser aprovado
em Farmácia, ele fez um
ano de cursinho, no Objeti-
vo. Ainda na primeira gra-
duação, chegou a fazer está-

gios em grandes indústrias, co-
mo a farmacêutica Medley,
mas descobriu que queria mu-
dar de profissão para atender
as pessoas que precisavam de
ajuda. Ele conta que a irmã
mais velha, médica formada
na Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), foi uma
das grandes inspirações para a
mudança de carreira.

Nos três últimos anos do
curso de Farmácia, Leite pres-
tou vestibular para Medicina.
No primeiro, sem estudar, pas-
sou para a segunda fase. No se-
gundo, não passou por poucos
pontos – ficou entre os 200 pri-
meiros colocados.

“Aí tive certeza de que dei-
xar de trabalhar para estudar
para o vestibular valia a pena”,
diz. No último ano, voltou pa-
ra o cursinho e conquistou o

primeiro lugar na graduação
que almejava.

“Se eu não tivesse passado
naquele ano, teria desistido,
porque não ia ter coragem de
ficar sem trabalhar por mais
tempo”, explica.

Ele terminou a segun-
da graduação em 2012
e, neste ano, começou
a residência em Oftal-
mologia no Hospital
das Clínicas. No en-
tanto, precisou tran-
cá-la porque foi con-
vocado para servir o
Exército, como médico.

Para quem quer cur-
sar Medicina, Leite
aconselha: tem
de estudar e acre-
ditar que cada
questão pode
definir a entra-
da no curso. “É
um sonho pos-
sível até mes-
mo para quem
faz escola pú-
blica”, conta
o médico./
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O QUE LEVAR
1. Documento de identidade
original – obrigatório em
todas as provas
2. Alimentos leves e água
3. Primeira fase: caneta
esferográfica de tinta azul
ou preta, lápis nº 2,
borracha
4. Segunda fase: uma foto
3x4 recente, caneta
esferográfica de tinta azul
ou preta, lápis nº 2, borracha
e régua graduada. Para as
provas de Matemática,
esquadros, transferidor e
compasso.

O QUE NÃO PODE LEVAR
Equipamentos eletrônicos,
material impresso ou para
anotações, canetas que não
as recomendadas, gorros,
bonés.

PROVAS
Provas antecipadas de
habilidades específicas:
13 a 18/10 – Música (Escola
de Comunicação e
Artes/São Paulo)
13/10 – Artes Visuais
4/11 – Divulgação das listas
de aprovados em Música
(ECA/São Paulo) e Artes
Visuais

Primeira fase
18/11 – Divulgação dos locais
de exame da 1ª fase
24/11 – Prova de
conhecimentos gerais.
Horário da prova da 1ª fase:
Abertura dos portões às
12h30 e fechamento às 13
horas
Duração: cinco horas – não
há tempo adicional para
transcrição de gabarito.
Saída: A partir das 16 horas

Segunda fase
16/12 – Divulgação da lista
de convocados e dos locais
de exame da 2ª fase
5/1/2014 – Português e
Redação
6/1/2014 – História,
Geografia, Matemática,
Física, Química, Biologia,
Inglês
7/1/2014–Disciplinas de
acordocom a carreira
escolhida.
Horáriodasprovas da2ª fase:
Aberturados portõesàs
12h30efechamento às13h
Duração:quatrohoras em
cadaumdostrês dias de
prova.
Saída:A partirdas15 horas

Provas de Habilidades
Específicas
8 a 10/1/2014 – Artes
Cênicas (bacharelado e

licenciatura)
9 a 11/1/2014 – Música
(campus Ribeirão Preto)
10/1/2014 – Curso Superior
do Audiovisual
9 e 10/1/2014 – Arquitetura
e Design (Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo)
10/1/2014 – Arquitetura
(campus São Carlos)

Primeira chamada
1º/2/2014 – Divulgação
da primeira lista de aprova-
dos no vestibular
4 e 5/2/2014 – Matrícula não
presencial (site da Fuvest)

Segunda chamada
7/2/2014 – Divulgação da
segunda lista de aprovados
no vestibular
8 e 9/2/2014 – Matrícula não
presencial (site da Fuvest)

Terceira chamada
11/2/2014 –Divulgação da
terceira lista
Matrícula presencial para 1ª,
2ª e 3ª chamadas: dias 12 e
13/2/2014, na escola,
faculdade ou instituto
responsável pelo curso

DOCUMENTOS PARA
MATRÍCULA NA USP
1. Certificado de conclusão
de curso de ensino médio ou
equivalente e histórico
escolar; ou diploma de curso
superior (original e uma
cópia)
2. Documento de identidade
oficial (original e uma cópia)
3. Uma foto 3x4, datada, com
menos de um ano

Interesse.
Raquel
Arbex:
‘Para
quem quer
Medicina,
USP é
referência’
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2013, Estadão.EDU, p. 14-15.




