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Início das aulas: 28 de janeiro de 2019 
 

 

 

Componente 
Curricular Título do livro Vol. / Ed. Autor Editora ISBN 

Língua 
Portuguesa 

Vozes do mundo 
Literatura (mesmo 
usado no 2º ano) 

Volume único 
ODA, Lucas 
Sanches e 

CAMPOS, Maria 
Editora Saraiva 978-85-02-63081-9 

Gramática: Texto: 
análise e 

construção de 
sentido (mesmo 

usado no 2º ano) 

Volume único 
3ª edição 

ABAURRE,Mari
a Luiza M.; 
ABAURRE, 

Maria Bernadete 
M. e PONTARA 

Marcela 

Coleção Moderna 
Plus 978-85-16-09714-1 

Geografia 
Projeto Múltiplo 

(mesmo usado no 
2º ano) 

Volume único 
MOREIRA, João 
Carlos e Sene, 
Eustáquio de 

Editora Scipione 978 85 262 9396-0 

História 
Conexões com a 
História  (mesmo 
usado no 2º ano) 

Volume único 
2ª edição 

Alexandre Alves 
e Letícia 

Fagundes 

Coleção Moderna 
Plus 978-85-16-10021-6 

Filosofia 
O Livro da 

Filosofia (mesmo 
usado no 2º ano) 

Volume único BUCKINGHAM, 
Will Globo Livros 978-85-25-04986-5 

Matemática Matemática Volume 3 
3ª edição PAIVA Coleção Moderna 

Plus 978-85-16-10035-3 

Biologia Biologia das 
populações 

Volume 3 
4ª edição 

AMABIS & 
MARTHO 

Coleção Moderna 
Plus 978-85-16-10041-4 

Física Os fundamentos 
da Física 

Volume 3 
11ª edição 

RAMALHO, 
NICOLAU & 

TOLEDO 

Coleção Moderna 
Plus 978-85-16-10029-2 

Química 

Química na 
abordagem do 

cotidiano (mesmo 
usado no 2º ano) 

Volume 2 e 3 
1ª edição TITO & CANTO Saraiva 

Volume 2: 
978-85-02-63063-5 

Volume 3: 
978-85-02-63065-9 

Sociologia O livro da 
Sociologia   Globo Livros 978-85-250-6002-0 

Inglês O material será o mesmo utilizado em 2018 (2º ano) 
 

1. Livros para o vestibular 

Observação 1: No decorrer do 3º ano do Ensino Médio, serão trabalhadas todas as obras literárias exigidas pelos                  
vestibulares das duas principais universidades do estado de São Paulo ( Unicamp e Usp; a Unesp não apresenta                  
lista de obras específicas). Ressaltamos a importância da leitura das obras e dessas aulas, uma vez que todas as                   
questões dos exames (de primeira e segunda fases) referentes a literatura, além de muitas questões de língua                 
portuguesa e mesmo de outras disciplinas, têm como ponto de partida esses textos. 

Observação 2: Na lista abaixo, indicamos as editoras que publicam as obras atualmente. Nos casos em que há                  
várias edições, sugerimos aquelas mais adequadas ao propósito pedagógico da leitura. Lembramos que muitas das               
obras são encontradas em sebos (sugerimos uma visita ao site www.estantevirtual.com.br) e em versões digitais               
(livro eletrônico).  



LIVROS PARA O VESTIBULAR UNICAMP 

§ Sonetos 
Luís de Camões 
A Comvest (Comissão do Vestibular da Unicamp) informa, em seu site, que "os sonetos selecionados poderão ser                 
disponibilizados em arquivo do tipo PDF na página da Comvest". O professor se encarregará de entregar aos alunos                  
uma seleção dos sonetos indicados. Caso os alunos optem por adquirir uma versão editada, sugerimos a da Editora                  
Ática ou a da Ateliê Editorial. 

 
§ Sermões do Padre Antônio Vieira: “Sermão de Quarta-Feira de Cinzas” (1672); “Sermão de Quarta-Feira de Cinzas”                 
(1673); “Sermão da Quarta-Feira de Cinzas – Para a Capela Real, que não se pregou por enfermidade do autor” 
Por se tratar de uma seleção de sermões com linguagem e referências muitas vezes de difícil compreensão para os                   
alunos, sugerimos a aquisição da edição pedagógica e com notas de leitura preparada pela Editora Moderna sob o título                   
“Sermão da Sexagésima e Sermões de Quarta-feira de cinza”. (ISBN: 978-85-16-10635-5). 
 
§ O Espelho 
Machado de Assis 
Trata-se de um conto de Machado de Assis, encontrado na internet ou em antologias. O professor disponibilizará a obra                   
para leitura dos alunos. 
 
§ A Falência 
Júlia Lopes de Almeida, Editora Via Leitura (obra em domínio público; em função de ter sido incluída na lista                   
recentemente, é provável que novas edições sejam lançadas em breve). 
 
§ Caminhos Cruzados 
Érico Veríssimo 
Companhia das Letras (ou qualquer edição antiga) 
 
§ A hora e vez de Augusto Matraga 
João Guimarães Rosa 
Editora Nova Fronteira (o conto pode ser lido, também, em qualquer edição da obra Sagarana) 

 
§ O bem-amado 
Dias Gomes 
Editora Bertrand Brasil (ou qualquer edição antiga) 

 
§ Quarto de despejo 
Maria Carolina de Jesus 
Editora Ática 
 
§ A cabra vadia 
Nélson Rodrigues, Editora Nova Fronteira. 
 
§ A teus pés 
Ana Cristina César 
Editora Companhia das Letras (ou qualquer edição antiga) 
 
§ História do cerco de Lisboa 
José Saramago 
Editora Companhia das Letras (ou qualquer edição antiga) 
 
§ Sobrevivendo no Inferno 
Racionais Mc's, Companhia das Letras (a ser lançado em breve, já em pré-venda pela internet em muitos sites de                   
livrarias). 
  

LIVROS PARA O VESTIBULAR FUVEST 
 

A relação dos livros cuja leitura integral será exigida pela FUVEST ainda não foi divulgada. Apesar de que, normalmente,                                     
haja alteração de apenas algumas das obras relacionadas, em relação ao ano anterior, optamos por não divulgar a                                   
relação nesse momento. O professor se encarregará de orientar as classes, na primeira aula do ano, quanto aos                                   
procedimentos de leitura. Assim que a relação for divulgada, ela será repassada aos alunos." 
 



2. Papelaria  

1. Material para anotação:  

● Opção 1: 12 cadernos universitários de 96 ou 100 folhas (Gram/Lit/Red/His/Geog-Geop/ 
Soc/Fil/Quí/Fís/Bio/Mat/ Geom); 

● Opção 2: pasta arquivo com divisórias por disciplina;  

● Opção 3: 2 cadernos universitários 200 folhas – 10 matérias (compor disciplinas afins) 

Observações: 

● Para as disciplinas divididas em frentes, pode-se optar por compartilhar um caderno ou usar um caderno 
para cada frente (Física, Química e Geopolítica; assim como para Gramática, Literatura e Redação. 
Então serão necessários 15 cadernos); 

● Considera-se que o material para anotação é necessário e de uso em todas as aulas, será de autonomia 
do aluno escolher a melhor forma para se organizar. 

2. Régua de 30 cm. 

3. Compasso. 

3. Observações importantes 

1. Diariamente, trazer um estojo com o material mínimo necessário, e em pleno funcionamento, contendo: lápis               
(apontador) ou lapiseira e grafite, borracha, 1 caneta - tinta azul ou preta, 1 caneta - tinta vermelha, 1 caneta                    
marca texto, uma régua pequena (20 cm), cola, tesoura de ponta arredondada. 

2. Uma pasta de capa plástica dura (Sugestão: Clear Book-Yes) contendo 40 plásticos fixos, para uso de todas                 
as disciplinas. 

3. Identificar todo o material com nome e série do aluno. 

4. Durante o ano poderão ser solicitados outros livros de leitura de ficção e não-ficção, dependendo dos                
projetos que estiverem sendo desenvolvidos. 

5. Favor trazer no 1º dia de aula (28/01/2019) apenas caderno e estojo. Aguardar horário. 

 
Prof. Nelson Henrique Ribeiro Mortean 

Coordenador do Ensino Médio 


