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EDITTAL
A Reitora do Centtro Universittário Serra do
os Órgãos to
orna pública a abertura d
das inscriçõess para
o Pro
ocesso Seletivo de 2014‐‐2º semestree, para o Currso de Gradu
uação em Medicina, reno
ovado
o recconhecimentto pela Portaria nº 961//06 do MEC, publicado no D.O.U. d
de 28/04/06, com
base nas disposiçções regimen
ntais e na leggislação em vigor.
v

1.

DAS VAG
GAS
1.1

As vaagas oferecidas para o Curso
C
de Graaduação em Medicina paara o 2º sem
mestre
de 2014 têm as seguintes
s
carracterísticas:
● Turno: Integral
V
72
● Vagas:
● Número
N
máxiimo de aluno
os por turmaa: 72
Obse
ervação: O curso
c
de Graduação em
m Medicina funciona
f
no Campus Sede do
Centtro Universiitário Serra dos Órgão
os, na Av. Alberto To
orres, 111, Alto,
Tereesópolis – RJ,
R em cen
nários de práticas
p
pró
óprios e/ou em institu
uições
convveniadas.

2.

FORMAS DE INGRESSO
2.1

3.

O inggresso no Cu
urso de Grad
duação em Medicina
M
do Centro
C
Univeersitário Serrra dos
Órgããos, no 2º seemestre de 2014, far‐se‐á por meio de aproveittamento na prova
objetiva de oiten
nta questõess e na redaçãão.

DAS INSC
CRIÇÕES
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Interrnet: de 25 de
d março a 04 de julho de
e 2014.
a) www.unifeso
w
.edu.br
b) www.talentve
w
est.com.br
O valor da taxxa de inscrição para o curso de Medicina é de R$ 400,00
4
(quaatrocentos re
eais).
O interessado deverá
d
preen
ncher o form
mulário de inscrição e imprimir o boleto
b
m qualquer agência ban
ncária,
banccário para o pagamento da taxa de inscrição, em
no período
p
indiccado no item
m 3.1, até o último
ú
dia do
o prazo, obseervando o ho
orário
banccário.
As inscrições so
omente serrão processaadas após o recolhimeento da taxxa de
inscrrição.
O prreenchimentto correto do
o formulário
o de inscrição bem como
o do questio
onário
socio
oeconômico é de inteira responsabiliidade do can
ndidato.

www.talenttvest.com.br

1

CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA
S
DOS ÓRGÃOS
Ó
CURSO DE GRA
ADUAÇÃO EM MEDICINA
PROCESSO SELETTIVO PARA O 2º SEMESTRE
S
DE 2014

3.6

Caso
o o candidatto não declaare no form
mulário de in
nscrição sua opção de Língua
L
Estraangeira (Inglêês ou Espanh
hol), será con
nsiderado o Inglês.

3.7

A TA
ALENTVEST e o Centro Un
niversitário Serra
S
dos Órgãos não se responsabilizarão
por inscrição nãão recebida por motivo
os de ordem
m técnica do
os computad
dores,
falhaas de comun
nicação, conggestionamen
nto das linhas de comuniicação, bem como
outros fatores dee ordem técn
nica que imp
possibilitem a transferência de dadoss.

3.8

h
algguma será devolvida a importância depositada pelo candid
dato a
Em hipótese
título
o de taxa de inscrição.

3.9

O reecolhimento da taxa, feito após a data de enceerramento daas inscriçõess, não
será considerado
o para efeito
o de inscrição
o.

3.10 No ato
a da inscriçção, o candid
dato terá ace
esso ao:
a)

manual do candidato co
ontendo tod
da a regulam
mentação do Processo Se
eletivo
mas;
e os Program

b)

comprovantte de inscriçãão no Processso Seletivo.

3.11 O caartão de info
ormação estaará disponívvel, a partir das
d 20h do d
dia 16 de julho de
2014
4 no site ww
ww.talentvesst.com.br.
3.12 Ao acessar o carttão de inform
mação obrigaa‐se o candid
dato a confeerir:
a) nome;
o de identid
dade, sigla do
d órgão expedidor e Estado
E
b) número do documento
emitente;
c) data de nascimento;
q optou;
d) língua estrangeira pela qual
m dos dados citados no ittem 3.12, o candidato
c
ficcará conheceendo:
3.13 Além
a) seu número
o de inscrição
o no Processo Seletivo;
nde prestará prova.
b) local, enderreço e númerro da sala on
o haja qualqu
uer inexatidãão nas inform
mações contidas no cartãão de inform
mação,
3.14 Caso
o caandidato devverá, no diaa da prova, solicitar ao
o fiscal de sala a nece
essária
correeção e anotaação na ata de prova. As
A correções serão feitass no momen
nto da
reclaamação, altterando‐se, automaticamente, ass informações, objeto
o da
retificação, no cadastro do
d candidatto. Após essta oportun
nidade, nenhuma
alterração será effetuada.
3.15 Somente serão aceitos
a
pedid
dos de necesssidades especiais em reelação à realiização
das provas para os candidattos que apre
esentarem atestados
a
médicos até o final
das inscrições.
i

4.

DA PROV
VA
4.1
4.2
4.3

A prova será con
nstituída porr uma Redaçção e 80 (oittenta) questõ
ões objetivas com
10 (d
dez) pergunttas por matéria;
As questões da prova
p
versarãão sobre os assuntos do ensino méd
dio constante
es dos
proggramas divulggados no maanual do candidato.
As provas serão realizadas em Teresópolis – RJ, prefeerentementee no campuss sede
do UNIFESO
U
(Av. Alberto Torres, 111 – Allto/Teresópo
olis/RJ).
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4.4

As provas
p
do prrocesso seleetivo, abranggendo todass as matériaas obrigatórias do
ensin
no médio(Reedação, Língua Portugue
esa, Física, Química,
Q
Mattemática, Bio
ologia,
Geoggrafia, Histtória e Inglês
I
ou Espanhol),,serão realizadas no dia
19 de
d julho de 2014 (sábaado), com in
nício às 9h e término às 13h e 30min.
A red
dação será realizada
r
dass 09 às 10h e a prova objjetiva, das 1
10 às 13h e 30min.
Os portões serão
o abertos às 8h e fechado
os às 9h e 30
0min.
4.5 Não será permittida, sob nenhum prete
exto, a presttação de exaames em loccal ou
horáário diferentees dos estabeelecidos no cartão
c
de infformação.
4.6 O candidato deverá compareecer ao local designado para
p
a prova com uma ho
ora de
i
munido original e cópia do
o documentto de
anteecedência paara o seu início,
identidade com que se inscrreveu no Pro
ocesso Selettivo e de can
neta esferoggráfica
transsparente(preeta ou azul).
4.6.1
1 Não seráá permitido, durante a realização
r
da prova, o u
uso de chapéu ou
boné.
4.6.2
2 Os candidatos com cabelos
c
longo
os deverão mantê‐los
m
prresos, deixan
ndo as
orelhas à mostra.
4.7 É exp
pressamentee proibido o ingresso no recinto de prova
p
portando celular, re
elógio
digital, smartph
hones, ipod, ipad, ipho
one, tablet, pendrive, p
pagers, máq
quinas
o que desligados.
fotoggráficas digittais ou similaares, mesmo
4.7.1
1 O candid
dato que for flagrado po
ortando um desses
d
apareelhos, mesmo que
desligado
o, será elimiinado do vesstibular.
4.8 O prreenchimentto das vagass oferecidass será feito pelos candidatos com maior
núm
mero de pontos.
4.9 Na prova
p
objetivva, o total de acertos ob
btidos, em cada
c
uma daas disciplinass, será
transsformado em
m nota padro
onizada. O cálculo
c
é sim
mples: diminu
ui‐se a nota que o
aluno tirou da média
m
da prrova. Em segguida, dividee‐se o resulttado pelo desvio‐
00. Finalmen
nte, soma‐see 500 a este ú
último resulttado e
padrrão e multiplica‐se por 10
obtéém‐se a nota padronizadaa
4.9.1
1 Na provaa de Portugu
uês será exiggida também
m uma Redaçção. Neste caaso, o
escore padronizado
p
na disciplinaa de Portugu
uês será acreescido de 20
0% ou
10%, de acordo com
m o conceito “A” ou “B”, respectivam
mente obtido
o pelo
erá acréscim
mo o escoree padronizad
do do
candidatto na Redaçção. Não te
candidatto a cuja Red
dação for atriibuído o conceito “C”.
4.9.2
2 Será elim
minado do Processo Se
eletivo o caandidato a cuja Redaçãão for
atribuído
o o conceito “D”.
4.10 A no
ota final doss candidatoss ao curso de
d Medicina será a som
ma das oito notas
padrronizadas.

5.

DA CLASSSIFICAÇÃO
O
5.1
5.2
5.3

5.4

O veestibular serrá classificatório, sendo,, entretanto
o, eliminado o candidato
o que
obtivver nota 0 (zzero) em qualquer discip
plina, conceito “D” em R
Redação ou deixar
d
de co
omparecer à prova.
A claassificação seerá feita na ordem decre
escente da soma
s
de pon
ntos padroniizados
obtid
dos nas oito provas.
Para os candidaatos ao curso de Medicina que ocu
uparem idên
ntica classificcação,
oma de pontos padronizaados, far‐se‐áá o desempaate levando‐se em
com a mesma so
ucessivamen
nte, os esco
ores padroniizados obtid
dos nas segu
uintes
conssideração, su
disciplinas: Portu
uguês, Biologgia e Matemática.
Em caso
c
de vagaas por desisttência de candidatos classificados seerão chamad
dos os
imed
diatamente subsequente
s
es, na ordem rigorosa da classificação
o.
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6.

DA DIVULLGAÇÃO
6.1

A divvulgação doss resultados oficiais será feita nos segguintes dias:
22 de julho
6.1.1
o de 2014, a partir das 20h,
2
conceito
o da redação
o, por
envio do reesultado ind
dividual paraa o e‐mail de cada cand
didato
presente à prova, com finalidade meramen
nte informattiva e
oficiosa e afixação da listagem oficial
o
no Caampus do Centro
C
Universitárrio Serra dos Órgãos, em Teresópolis – RJ.
6.1.1.1 Caaso o candid
dato discord
de do resultaado, poderá pedir
reevisão no diaa 23/07/2014, das 9h às 12h, somen
nte no
Caampus do Centro Universitário Serra dos Órgão
os, em
Teeresópolis – RJ.
Observações:O
O candidato, ao solicitar rrevisão do co
onceito
btido na Reda
ação, fica cieente de que seu conceito poderá
p
ob
seer mantido ou alterado; O pedido de revisão deveerá ser
so
olicitado em formulário
f
esspecífico a seer entregue na
n Av.
Allberto Torres, 111 – Secreta
aria Geral – A
Alto, Teresópo
olis, RJ;
Seerá cobrada uma
u
taxa para
a os serviços de revisão no
o valor
dee R$ 50,00 (cinquenta
(
reeais) que deeverá ser pag
ga em
m
moeda
correntee na Tesourarria da FESO.

6.1.2
2

7.

29/07/20
014 a partirr das 12h, Resultado
R
Fin
nal do Proceesso Seletivo
o, por
afixação da listagem oficial no Campus sede do Centro U
Universitário Serra
dos Órgããos e, a partir das 14h, por
p envio do resultado in
ndividual parra o e‐
mail de cada candidato presen
nte à prova,, com finalidade meram
mente
informattiva e oficiosa.

DA MATR
RÍCULA
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

até o limite do númerro de vagas oferecidas, terão
Os candidatos
c
c
classificados,
direito a matriicular‐se deentro das normas
n
e prazos fixad
dos pelo Centro
C
Univversitário Serra dos Órggãos no dia 04 de agossto de 2014
4, de 09h às 12h
(da 1ª
1 até a 36ª classificação
c
) e de 12h àss 15h (da 37ªª até a 72ª classificação).
No caso
c
do não
o‐comparecimento do candidato
c
no prazo esttabelecido, ou
o de
desisstência, sejaa qual for o motivo, será chamado
o o candidatto imediatam
mente
segu
uinte na listaa de classificcação. Preen
nchidas as vagas ofereciidas, respeittada a
ordeem de classsificação, os candidato
os remanesccentes não terão dire
eito à
matrrícula.
No ato
a da matríccula, o candidato que ten
nha concluíd
do o Ensino M
Médio no extterior,
deveerá apresenttar o Pareceer de Equivalência de Cu
urso, expedido pelo Con
nselho
Estad
dual de Educcação, com data
d
anteriorr à inscrição no Processo Seletivo.
A maatrícula someente poderá ser feita nos dias e horáários previsto
os.
Somente poderãão matricular‐se os cand
didatos classsificados quee, no prazo fixado
f
para a matrícu
ula, apresentarem tod
da a docum
mentação eexigida, incclusive
certificado de conclusão
c
do Ensino Médio
M
ou eq
quivalente, aacompanhad
do do
histó
órico escolarr original, devidamente
d
e formalizados, ficando certo que a não
apreesentação daa prova de escolarização do Ensino Médio
M
ou eq
quivalente to
ornará
nula, para todos os efeitos, a classificação do candidaato.
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7.6

8.

Docu
umentação exigida:
e
a) Diploma ou
u certificado de conclusãão do Ensino Médio (an
ntigo 2º graau) ou
equivalentee, com publicação no Diário Oficial, para os forrmados no Rio
R de
Janeiro apóss 1985 ‐ origginal + 1 fotocópia (legíveel);
Observação
o: As declarrações de conclusão
c
d curso terrão validad
de
de até
15 de agostto de 2014.
b) Histórico Escolar do Ensino Médio ‐ original e + 1 fotocópia ((legível);
o oficial de Id
dentidade (o
o mesmo da ficha de insccrição) ‐ origginal +
c) Documento
1 fotocópia (legível);
d) Três fotos 3x4 (recentess e de frente);
ópia (legível);;
e) Título de Eleeitor ‐ originaal + 1 fotocó
o reservistaa para os caandidatos do
o sexo
f) Certificado de alistamento militar ou
masculino ‐ original + 1 fotocópia (le
egível);
do pela Fundação
g) Contrato dee Prestação de Serviços Educacionais – Fornecid
Educacionall Serra dos Órgãos
Ó
no ato da matríccula, com reeconhecimen
nto de
firma do reesponsável fiinanceiro e prazo
p
de 07 (sete) dias p
para devoluçção do
mesmo, via Sedex.
p
da semestralida
s
ade, efetuad
do na
h) Comprovante de pagamento da parcela
tesouraria do
d Centro Un
niversitário Serra
S
dos Órggãos;
ópia (legível);
i) CPF – original + 1 fotocó
nto – cópia.
j) certidão de nascimento ou casamen

DAS DISP
POSIÇÕES GERAIS
G
8.1
8.2

8.3

8.4

A reclassificação
o obedecerá aos mesmoss critérios ap
plicados à classificação e seus
resultados serão
o avisados ao
os interessados no endereço www.un
nifeso.edu.brr.
O caandidato não classificad
do para o Curso
C
de Graduação em
m Medicina e em
espeera para classsificação, po
oderá fazer reopção
r
para os cursos de graduaçãão em
Medicina Veeterinária, Faarmácia e Ciê
Odontologia, Enffermagem, Fisioterapia,
F
ências
ógicas, desdee que haja vaga
v
para o primeiro sem
mestre de 20
015, no Prottocolo
Bioló
Geraal no Campuss Sede do UN
NIFESO.
Terá a matrículaa cancelada, a qualquer época, o candidato quee tiver realizado o
Proccesso Seletiivo fazendo
o uso de documento
os ou info
ormações falsas,
f
fraud
dulentas, eivvadas de irreegularidades ou outros ilíícitos.
Será também elliminado do
o Processo Seletivo, ou terá anuladaas a sua pro
ova, a
critéério da Coord
denação, a qualquer tempo, o candid
dato que:
a) durante a realização daa prova for surpreendido
s
o em comun
nicação com outro
candidato verbalmente,, por escrito ou por qualq
quer outra fo
orma;
b) após a realização da prova, for de
etectada, por meio visuaal, grafológico ou
eletrônico, a utilização de
d meios ilíciitos na realizzação da prova;
c) durante a realização da
d prova, estiver
e
portaando celular, relógio digital,
d
smartphonees, ipod, ip
pad, iphonee, tablet, pendrive,
p
p
pagers, máq
quinas
fotográficass digitais, meesmo que desligados. Os candidatos deverão entregar,
aos fiscais de sala, seu
us equipamentos eletrô
ônicos desliggados, que serão
devolvidos ao
a final da prova.
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8.5
8.6
8.7

8.8
8.9

Os candidatos
c
poderão ser submetido
os, a qualquer momen
nto, à verifiicação
datiloscópica e ao
a detector de
d metais.
O presente
p
Prrocesso Selletivo é válido someente para a matrícula no
2º se
emestre de 2014.
2
O Projeto Político‐Pedagógicco do Curso de
d Graduaçãão em Mediccina é centrado no
aluno e pautado nas metodologiaas ativas, aprendizagem significcativa,
prob
blematizadorra e com inseerção na Com
munidade.
O Centro Univeersitário Serrra dos Órggãos participa do PRO
OUNI – Proggrama
Univversidade parra Todos.
Os caasos omissoss e situaçõess não previsttas no presen
nte Edital serão avaliado
os pela
Reito
oria.
Teresóp
polis, março de 2014
Pro
ofª. Dra. Verrônica Santo
os Albuquerq
que
Reitora do Centro
o Universitário
o Serra dos Órrgãos
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CON
NTEÚDO PR
ROGRAMÁ
ÁTICO
UA PORTUGUESA E LITERA
ATURA BRASILLEIRA
LÍNGU
LEITUR
RA: 1.1. Apreen
nsão dos sentid
dos de um texto
o; 1.2. Coesão e coerências textuais. GRAMÁ
ÁTICA: 2.1. Estrutura e
organiização de textos; Coesão e coerência. 2.2. O período e sua construçãão; o período simples e o período
p
compo
osto. 2.3. Coord
denação e subo
ordinação. 2.4. Discurso direto
o e discurso ind
direto. 2.5. A frrase e sua consstrução.
2.6. A oração e seus termos. 2.7. Classe, estrutura e formação de
e palavras. 2.8. Concordância verbal e nomin
nal. 2.9.
Regêncial verbal. 2.10. A variação gramatical na diiversidade da lííngua portugueesa. 2.11. Pontu
uação. 2.12. O sistema
s
ortogrráfico. LITERATURA BRASILEIR
RA: 3.1. Gênero
os literários – aspectos
a
geraiss. 3.2. O processso literário braasileiro.
3.3. Baarroco. 3.4. Arccadismo. 3.5. Ro
omantismo. 3.6
6. Realismo‐Natturalismo. 3.7. Parnasianismo. 3.8. Simbolism
mo. 3.9.
Pré‐Modernismo. 3.1
10. Modernismo
o. 3.11. Tendên
ncias gerais da poesia
p
e prosa contemporâneas.

MATEEMÁTICA
ARITM
MÉTICA, ÁLGEBRA E ANÁLISE:1.1. Noção intu
uitiva de conjun
nto. 1.2. Conjuntos: N dos números naturaiss, Z dos
númerros inteiros, Q dos números racionais
r
e R dos
d números re
eais. 1.3. Conju
unto C dos núm
meros complexo
os. 1.4.
Funções. 1.5. Funçõees reais. 1.6. Eq
quações e inequações do prim
meiro e do segu
undo graus. Sisstemas de equaações e
inequaações do primeiro e do segu
undo graus. 1.7. Polinômios. 1.8. Progressõ
ões aritméticass e geométricaas. 1.9.
Análisee combinatóriaa. 1.10. A função exponencial e a função
o logaritmo. GEEOMETRIA E TTRIGONOMETR
RIA:2.1.
Semelhança de triân
ngulos e políggonos; Relaçõees métricas em
m triângulos, polígonos
p
e círrculos. 2.2. Árreas de
superffícies planas. 3.3. Posições reelativas de retaa e plano; Polie
edros; Corpos redondos. 2.4. Áreas e volum
mes de
sólidoss usuais. 2.5. Funções trigo
onométricas. ÁLGEBRA
Á
LINEA
AR E GEOMETTRIA ANALÍTIC
CA NO PLANO E NO
ESPAÇ
ÇO:3.1. Os espaços vetoriais R2 e R3. 3.2. Produto interno. Produto vetorial. Produtto misto. 3.3. Estudo
analítico sucinto da reta, da circunfeerência, da elipse, da hipérbole e da parábolaa em R2. 3.4. Esstudo analítico sucinto
do plaano, da reta e da esfera em
m R3. 3.5. Sistemas de equ
uações linearess com duas e três incógnitaas. 3.6.
Transfformações lineaares simples em
m R2 e R3. Deterrminantes de matrizes
m
2x2 e 3x3.

A
FÍSICA
GRANDEZAS FÍSICASS, MEDIDAS E RELAÇÕES EN
NTRE GRANDEZZAS:1.1. Identifficação das grandezas relevaantes e
mensu
uráveis e sua naatureza escalarr ou vetorial. Operações sobre
e essas grandezzas. 1.2. Medidas dessas grand
dezas e
suas limitações; ord
dens de grandeza; algarismo
os significativoss. 1.3. Sistemaas coerentes d
de unidades. Sistema
S
Internacional. 1.4. Inter‐relações entre grandezas: Leis Físsicas. 1.5. Dim
mensões das grandezas físsicas –
homoggeneidade das equações. MECÂNICA DA PARTÍCULA:2.1
P
. Cinemática escalar
e
e vetorrial. 2.2. Conce
eito de
modello de partícula. 2.3. Conceito
os (intuitivos) de
d massa (aceiitar‐se‐á sem discussão
d
a ideentidade entre massa
inerciaal e massa grravitacional) e de força. 2.4
4. Referencial inercial: forças que agem ssobre uma paartícula;
compo
osição de forçças. 2.5. Leis de
d Newton: co
onservação do
o momento lin
near; colisões unidimensionais. 2.6.
Interaçção gravitacion
nal; Lei da forçaa; queda dos corpos e movim
mento dos projééteis no campo
o restrito; movimento
dos planetas e dos satélites
s
em órrbitas circularess. 2.7. Energia cinética; energgia potencial; ttrabalho e potê
ência –
conserrvação da energgia mecânica nas interações elásticas.
e
SISTEM
MAS DE MUITA
AS PARTÍCULASS (SÓLIDOS, LÍQ
QUIDOS
E GASES):3.1. Centro
o de massa de um
u sólido. 3.2. Estática do sólido; momento de uma força; momento resu
ultante:
condiçções de equilíbrrio de um corpo
o rígido. 3.3. Massa específica; densidade. 3.4. Conceito de pressão. 3.5. Líquidos
em eq
quilíbrio no cam
mpo gravitacion
nal restrito: Teo
orema fundamental. "Princípios" de Pascal e de Arquimedes. 3.6.
Equilíb
brio dos corposs flutuantes. 3.7
7. Estática dos gases perfeitoss: Lei de Boyle‐‐Mariotte. 3.8. Atmosfera terrrestre –
Pressãão atmosférica. 3.9. Equilíbrioss térmicos; conceito macroscó
ópico de tempeeratura; escalas Celsius e Kelvin
n. 3.10.
Relaçãão entre pressão, volume e temperatura Kelvvin para os gase
es perfeitos. 3.11. A energia térmica como meio
m
de
variar a temperatura de uma substâância ou de pro
ovocar uma mu
udança do seu estado
e
físico. 3.12. Dilatação térmica
t
dos líq
quidos e sólidoss. 3.13. Calor específico;
e
calorrimetria; mudanças de estado
os físicos; calor latente de mu
udanças
de esttado. 3.14. Traansformação de
d energia meecânica em ene
ergia térmica pelas forças d
de atrito (trataamento
fenom
menológico e maacroscópico). FENÔMENOS
F
ONDULATÓRIOSS – ÓTICA:4.1. Propagação
P
de um pulso ao lo
ongo de
um meio
m
uniforme unidimensional não dispersivvo – Princípio de Superposiçção. 4.2. Propaagação de uma onda
senoid
dal num meio unidimensional não dispersivvo – Superposição de ondas, ondas estacionárias. 4.3. On
ndas na
superffície de um líquido; reflexão, refração
r
e difração. Interferências de ondas produzidas
p
por duas fontes po
ontuais,
coeren
ntes e em faase. Ondas esstacionárias. 4.4.
4
Modelo ondulatório
o
daa luz; luz branca; dispersãão; luz
monoccromática; velo
ocidade de pro
opagação. Índiice de refração
o de um meio
o. 4.5. Ótica ggeométrica; hip
póteses
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fundam
mentais; raio lu
uminoso – Leis da reflexão e da refração; re
eflexão total; objetos e imageens reais e virtu
uais em
espelh
hos planos e esféricos e em lentes delgadaas (aproximaçãão de Gauss). ELETRICIDADE
E
E MAGNETISM
MO:5.1.
Constituição da matééria – Elétron, próton,
p
nêutron. 5.2. Conduto
ores e isolantess. 5.3. Lei de Co
oulomb. 5.4. Caampo e
potenccial elétrico; co
onceitos fundam
mentais. 5.5. Campo e potenccial associados a uma carga p
puntiforme – Prrincípio
da sup
perposição. 5.6
6. Campo uniforme; superfíciees eqüipotenciaais de um camp
po uniforme: d
diferença de po
otencial
entre dois pontos do
o campo; movim
mento de uma carga em um campo
c
uniform
me. 5.7. Geradores; corrente elétrica;
e
resisto
ores lineares; Lei de Ohm; asssociações de reesistores em série e em paraleelo; energia e p
potência; efeito
o Joule;
Lei de Joule. 5.8. Circuitos elementaares. 9.Campo magnético
m
de um ímã; campo magnético terrrestre; bússola.

MICA
QUÍM
ESTRU
UTURA DA MATTÉRIA. 1. Aspecctos macroscóp
picos – Substân
ncias simples e compostas, m
misturas. . 2. Áto
omos e
moléculas – Elemento químico. Estrutura
E
atômica: prótons, nêutrons
n
e elétrons. Númerro de massa, número
n
atômicco. Isotopia, issobaria e isoto
onia. Sistema relativo
r
de masssas atômicas. Massas atômiccas e moleculaares. O
mole. Constante de Avogadro. 3. Tabela
T
Periódica, período, gru
upo, subgrupo.. Propriedades dos elementoss: gases
nobress, metais, não
o‐metais, elemeentos represen
ntativos. Configuração eletrô
ônica. Pontos de fusão e eb
bulição.
Eletronegatividade. Número de oxidação.
o
Energgia de ionizaçção. Raio atôm
mico. Afinidadee eletrônica. Caráter
C
metáliico. 4. Ligação química.
q
Ligaçõ
ões iônicas e co
ovalentes. Ligaçção metálica. Ligações intermo
oleculares: ligaação de
hidroggênio, forças dee Van der Walss, ligação dipolo‐dipolo. Molé
éculas polares e apolares. Núm
mero de oxidaçção . 5.
Fórmu
ulas e nomenclaatura. Classificação das fórmu
ulas. Determinaação das fórmu
ulas e nomenclaatura das substtâncias.
Determ
minação dos números
n
de oxxidação. 6. Óxiidos, ácidos, bases,
b
sais e hidretos – Concceito, propried
dades e
classificação. Conceittos de Arrheniu
us, Brönsted‐Lo
owry e Lewis para
p
ácidos e bases. 7. Estado
os da matéria Sólidos,
S
líquido
os e gases. Ligaações entre as moléculas dos sólidos, líquido
os e gases. Volume molar. Maassa específica. Gases
Ideais.. Lei de Avogad
dro. Relação entre
e
pressão, volume e tem
mperatura Kelvin para os gasees ideais. 8. So
oluções:
solven
nte, soluto, fasee, coeficiente de
d solubilidadee, solução saturada, solução insaturada e so
olução supersaturada.
Unidad
des para expriimir a concenttração das soluções. Diluição
o de soluções.. Mistura de ssoluções. 9. Estrutura
nucleaar: propriedadees das emissõess radioativas. Leis da desinteggração radioativva. Radioatividaade natural e arrtificial.
Meia‐vvida. Reações nucleares
n
e eneergia nuclear. Fissão
F
nuclear. Fusão nuclear. TRANSFORMA
AÇÃO DA MATÉÉRIA. 1.
Combiinações químiccas. Classificaçção das reaçõ
ões químicas. Leis das reaçõ
ões químicas. Leis ponderais. Leis
volumétricas. Equaçãão química. 2. Efeitos energétticos nas reaçõ
ões químicas. – Calores de reaação, de formaação de
decom
mposição e de combustão.
c
Varriação da entalpia. Energia de
e ligação. 3. Noções de cinéticca química. Ene
ergia de
ativaçãão. Velocidade de reação e faatores que a altteram. Lei de ação
a
das massaas. Catalisador. 4. Equilíbrio químico.
Constaantes de equiilíbrio químico
o em sistemass homogêneos e heterogêneos. Princípio de Le Chatelier. 5.
Solubilidade. Equilíbrrio de solubilidaade. Soluções de
d eletrólitos. Equilíbrio
E
iônico
o. Solubilidade em água. Prod
duto de
solubilidade. Efeito do
d íon comum. Produto iônico
o da água. pH e pOH. Hidrólisee salina. Soluçãão tampão. 6. Reações
R
de oxirredução (redo
ox). Célula eletroquímica. Elettrólise: estudo qualitativo, esstudo quantitattivo, leis da ele
etrólise.
QUÍMICA ORGÂNICA
A. 1. Caracteríísticas gerais. O átomo de carbono. Funçções orgânicas.. Séries orgâniicas. 2.
Repressentação das moléculas orgâânicas. Fórmullas. Isomeria plana.
p
Isomeriaa espacial. Tau
utometria. Políímeros.
Glicídios. Ácidos nuccléicos. Proteínas. 3. Ligação química em co
ompostos orgânicos. Ligaçõess sigma e pi. Liigações
polarees e apolares. 4.
4 Acidez e bassicidade em co
ompostos orgân
nicos. 5. Estudo
o das reações orgânicas. – Tiipos de
reagen
ntes. Tipos de reações.

OGIA
BIOLO
A CÉLU
ULA: 1. Caracteerísticas gerais. 2. Superfície ceelular e as trocaas entre a célulla e o meio extrracelular. 3. Ob
btenção
e utilizzação de energgia pelas células. 4. Processoss de síntese e secreção
s
celular. 5. Digestão intracelular. 6. Núcleo
interfáásico e controle das sínteses proteicas. 7. Reprodução ce
elular. TECIDOSS: 1. Conceito de tecido. 2. Tecidos
T
animais. 3. Tecidos vegetais.
v
AS GR
RANDES FUNÇÕ
ÕES VITAIS: 1. Nutrição e digestão. 2. Circulação e transpo
orte. 3.
Respirração. 4. Excreçção. 5. Sistema de proteção, su
ustentação e lo
ocomoção. 6. Siistemas integraadores. 7. Repro
odução
e deseenvolvimento ontogenético.
o
ECOLOGIA: 1. Eccossistemas e seus
s
componen
ntes. 2. Associação entre seres vivos.
3. Cicclos biogeoquíímicos. 4. Fatores de desequilíbrio ecoló
ógico. GENÉTIC
CA: 1. Introdu
ução à Genéttica. 2.
Mendeelismo. 3. Fund
damentos de citogenética.
c
4. Mutações gên
nicas. EVOLUÇÃ
ÃO: 1. Origem da vida. 2. Priincipais
teoriass da evolução. 3. Mecanismo
os da evolução. 4. Evolução do Homem. HIG
GIENE E SANEA
AMENTO: 1. Priincipais
endem
mias que ocorrem no Brasil e seu combaate. 2. Doençaas de carênciaa. TAXIONOMIIA: 1. Finalidades da
classificação. 2. Regraas de nomenclaatura. 3. Conceito de espécie e categorias taxxionômicas. 4. G
Grupos taxionô
ômicos.

www.talenttvest.com.br

8

CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA
S
DOS ÓRGÃOS
Ó
CURSO DE GRA
ADUAÇÃO EM MEDICINA
PROCESSO SELETTIVO PARA O 2º SEMESTRE
S
DE 2014

HISTÓ
ÓRIA
O MUNDO OCIDENTTAL DURANTE A ÉPOCA MOD
DERNA (SÉC XV ‐ SÉC. XVIII): 1.
1 A expansão m
marítima e com
mercial.
As graandes navegaçõ
ões e descobrim
mentos. A prep
ponderância ibé
érica. O desco
obrimento e a cconquista da América
A
pelos espanhóis.
e
O descobrimento
d
do Brasil e o período
p
pré‐colo
onizador. 2. O Estado Modern
no e o absolutissmo. A
formação do Estado Moderno. Os Estados
E
Moderrnos europeus. O absolutismo
o monárquico. 3. O mercantilismo. O
mercantilismo e as monarquias
m
naccionais. O mercantilismo e o Antigo Sistemaa Colonial. 4. A colonização eu
uropéia
na Am
mérica. A coloniização espanho
ola A colonização inglesa A co
olonização fran
ncesa. 5. A colonização portuguesa: o
Brasil‐‐Colônia. A eco
onomia: a grand
de lavoura, as atividades extrrativas, a pecuária, a mão‐dee‐obra. A socied
dade: a
escravvidão, a ação da Igreja. A organização
o
po
olítico‐administrrativa: capitanias, governo ggeral e municípios. A
expansão territorial e a fixação dos limites. 6. As manife
estações culturais. O movim
mento humanista. O
Renasccimento. As Reeformas religiossas do séc. XVI. A Revolução Científica do sééc. XVII. A Ilusttração. A FORM
MAÇÃO
DO MUNDO OCIDEN
NTAL CONTEMP
PORÂNEO (176
60/80 – 1870/8
80): 1. As transfformações econ
nômicas. A Revvolução
Industtrial Inglesa e su
uas pré‐condiçõ
ões. A crítica ao
o mercantilismo: fisiocracia e liberalismo. O capitalismo lib
beral. 2.
As revvoluções liberaiis. A crítica ao absolutismo e a crise do Anttigo Regime. A Revolução Am
mericana. A Revvolução
Franceesa. Restauraçãão e Revolução
o: liberalismo e nacionalismo; os movimenttos revolucionáários de 1820, 1830 e
1848. Realismo e Naacionalismo – de
d 1850 a 187
70. 3. A crise do
d Antigo Sisteema Colonial Ib
bérico. O proce
esso de
indepeendência da América
A
espanhola: os exem
mplos do Prataa, da Nova Esspanha e do P
Peru. O proce
esso de
indepeendência do Brasil:
B
as conjurações, a Co
orte Portuguessa no Brasil, a proclamação da independê
ência, o
Primeiiro Reinado. 4. A América após a Indepen
ndência. Os Esttados Unidos: a expansão teerritorial a Gue
erra de
Secesssão. A Hispano‐América: o caaudilhismo e a formação dos Estados nacion
nais. 5. O Brasiil: a crise regen
ncial. A
consollidação monárrquica. A épocca de Mauá. O APOGEU E A CRISE DA SOCIEDADE LLIBERAL NO MUNDO
M
OCIDEENTAL CONTEM
MPORÂNEO (1
1870/80 – 193
39/45). 1. O auge da hegem
monia européiaa. As transform
mações
econômicas: a conceentração capitaalista. A expanssão imperialistaa: a dominação
o da Ásia e a partilha da Áfricca. 2. O
apogeu liberal. A dem
mocracia liberal: principais idééias e instituições. As relaçõess internacionaiss: equilíbrio eurropeu e
sistem
mas de alianças.. A crítica ao lib
beralismo: o socialismo e a do
outrina social daa Igreja. 3. O Brasil (1870‐193
30) – As
transfo
ormações econ
nômicas. O decllínio da escravidão e a expanssão do trabalho
o assalariado. O setor exportador e a
política financeira. O crescimento industrial. A sociedade: a urbanização
u
e o crescimento
o da classe mé
édia. A
evoluçção política. A crise da monarquia. A Repúb
blica Velha: o predomínio
p
oliggárquico e o co
oronelismo. A política
extern
na. 4. A crise da sociedade lib
beral. As Guerrras Mundiais e as relações in
nternacionais. A Revolução Ru
ussa de
1917. Movimentos e regimes fascistas. A crise eco
onômica de 192
29 e a Grande Depressão. Os países desenvo
olvidos:
o intervencionismo. A América Esp
panhola: os exeemplos da Arge
entina e Méxicco. O Brasil: a Revolução de 1930 –
política econômica e industrializaçãão. O Estado No
ovo, as relaçõe
es interamericanas. O MUNDO
O CONTEMPOR
RÂNEO:
AS SO
OCIEDADES PÓS‐1945: 1. Os EUA e o mun
ndo capitalista industrializado
o. Os EUA apó
ós a Segunda Guerra
Mundial. A Europa Ocidental:
O
recon
nstrução e integgracão. O Japão
o. 2. A URSS e o bloco socialista. A URSS e a Europa
Orienttal. A China. A crise do sociaalismo real ‐ a desagregacão
o da URSS e a constituição d
da CEI. 3. As re
elações
internacionais. Da gu
uerra fria à coexxistência pacíficca. O papel da ONU. A ordem
m internacional no início dos anos 90.
4. A descolonização
d
e seus probleemas. A presença afro‐asiática na política mundial; a em
mergência do mundo
muçulmano. 5. A Am
mérica Latina. Os
O países hispan
no‐americanos: industrializaçãão e dependênccia; crise econô
ômica e
endividamento exteerno; populism
mo e ditaduraa: a presençaa dos militarees na vida p
política. O Brrasil: a
redem
mocratização dee 45 e a experiência da Reepública populista; expansão
o industrial, desenvolvimentismo e
renovaação cultural; a crise do popu
ulismo e os govvernos militaress. A Nova Repú
ública: crise eco
onômica, impasses da
redem
mocratização e novas
n
forças so
ociais e políticaas. 6. O Mundo atual: a posiçãão da Igreja; as sociedades atu
uais; as
tentativas de integração latino‐americana, da ALALLC aos dias atuaais.

GRAFIA
GEOG
O ESP
PAÇO DA NATU
UREZA: As inteer‐relações enttre os diferente
es componentees do quadro natural. As priincipais
formas e estruturas do relevo terrestre: gênese e evolução. Os
O grandes con
njuntos climato
o‐botânicos. Ass águas
oceânicas e continentais: sua imp
portância econômica. O quaadro natural, seus
s
recursos, seu aproveitaamento
econômico; a sensibilidade do meio ambiente à ação
a
do homem
m e estratégiass para seu uso e conservação
o. Obs.:
Ênfasee à natureza do
o espaço brasileeiro. O ESPAÇO DAS RELAÇÕES ECONÔMICA
AS E SOCIAIS: O papel da acum
mulação
de cap
pital e do Estaado como agentes estruturadores do espaaço. Industrialização e acum
mulação: da pro
odução
manuffatureira aos grandes
g
complexos industriais; do taylorism
mo‐fordismo ao
a sistema de produção flexxível. O
processso de industrialização: fatorees responsáveis pela localizaçção industrial e suas repercu
ussões na organ
nização
territo
orial; as inovaçõ
ões tecnológicaas e a reorganizzação do proce
esso produtivo e do processo de trabalho; ass novas
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configurações territo
oriais. Distribuição espacial produtiva
p
e fin
nanceira das empresas
e
industriais. Urban
nização:
estruturas inter e intraurbanas; mettropolização e problemas
p
urbaanos; as relaçõees cidade‐região; o setor de se
erviços.
O espaaço agrícola: a importância do
o quadro naturaal na estruturaçção do espaço agrário; estrutu
ura fundiária; re
elações
de traabalho; diferen
ntes formas de
d organização
o da produção
o agrícola. A população:
p
disstribuição; os fatores
condiccionantes dos movimentos
m
m
migratórios
internos e internacionais. A estrrutura da popu
ulação. O crescimento
demoggráfico: variações no tempo
o e no espaçço. As teoriass demográficass. O processo
o desenvolvimento /
subdesenvolvimento: indicadores, origens
o
e a diviisão internacional do trabalho
o. A Ação do EEstado na organ
nização
do esp
paço: formas dee intervenção; planejamento. Os conjuntos socioeconômiccos: os mercad
dos comuns; oss blocos
internacionais de poder; mudanças geopolíticass recentes; ass questões reggionais. O ESP
PAÇO BRASILEIRO: A
integraação ao processso de internaciionalização da economia: umaa industrializaçãão dependentee e o aprofundaamento
das desigualdades sociais.
s
Os fattores responsááveis pela locaalização das in
ndústrias: concentração espacial e
financeira da econom
mia industrial. O processo de industrialização
o e suas repercu
ussões na organ
nização do espaço. Os
recurssos naturais: aproveitamento
a
o, desperdício e políticas de conservação
o. Industrializzação, urbanizaação e
margin
nalização: um processo
p
combiinado. As redess urbanas e o processo de mettropolização. A estrutura interna das
cidadees brasileiras e os problemas urbanos. A poluição ambientaal das grandes cidades. – Tran
nsporte e organ
nização
do esp
paço: conexão entre
e
locais de produção e de consumo; entrre locais de morradia e de trabaalho. O papel do setor
dos seerviços na urbaanização e suaa importância na absorção de
d mão‐de‐obra. As relações entre a indú
ústria e
agricultura: as diferentes formas de organização da produção agrícola; a importância do quadro natu
ural na
estruturação do esp
paço agrário. Objetivos
O
da prrodução agrícola; O desenvolvimento das rrelações de pro
odução
capitalista no campo
o e suas conseq
qüências. A evo
olução da estru
utura fundiária e relações de ttrabalho no campo. A
dinâmica das fronteiiras agrícolas. Crescimento populacional
p
e políticas demo
ográficas: processo de ocupaação do
territó
ório e a distribu
uição da populaação; os movimentos migratórrios: reflexos esspaciais e sociais. A ação do Esstado e
o plan
nejamento sociioeconômico; instituições, meedidas e políticas de intervenção no espaçço. A reprodu
ução da
depen
ndência a nível nacional:
n
divisãão regional do trabalho.
t
As relaações intrarreggionais; as quesstões regionais.

UA ESTRANGEEIRA (INGLÊS e ESPANHOL))
LÍNGU
Todas as questões serão baseadaas em um ou mais textos atuais,
a
não esp
pecializados, exxtraídos de livvros ou
periód
dicos e devidam
mente adaptado
os, se for o caso. Como a provva é inteiramen
nte redigida em
m língua estranggeira, o
conhecimento de vo
ocabulário e de aspectos gram
maticais serão testados,
t
necesssariamente, eem todas as questões.
Haveráá, entretanto, questões específicas sobre o vocabulário e os fatos gram
maticais do textto, procurando
o‐se, na
medid
da do possível, aferir separad
damente a pro
oficiência dos candidatos em
m relação a essses dois aspectos. As
questõ
ões sobre o voccabulário procu
urarão verificar o conhecimentto do significado de palavras, llocuções e exprressões
idiomááticas de uso co
orrente, usadas no texto ou relacionadas
r
co
om o vocabulárrio do mesmo. Serão formuladas em
termos de reconhecimento de equivalência semân
ntica ou oposiçção de sentido. As questões de gramática terrão por
objetivvo verificar se o candidato sabe o que é estruturalmente correto
c
e aprop
priado em determinado conte
exto e é
capaz de reconhecer correlações dee forma e signifficado (por exe
emplo, o valor locativo e temp
poral das prepo
osições)
e correspondência entre construçõ
ões resultantes da aplicação de
d diferentes processos
p
sintáticos (por exem
mplo, a
relação entre a formaa afirmativa e a interrogativa ou entre a voz ativa e passivaa). Não será tesstado o conhecimento
de terminologia gram
matical. Procuraar‐se‐á verificar, principalmen
nte, se o candid
dato consegue compreender o texto
como mensagem, id
dentificando as diferentes partes
p
da com
municação e reelacionando‐as entre si, ou, ainda,
interpretando o textto em sua glob
balidade e reco
onhecendo pon
ntos de vista do
d autor expressos ou implícitos no
mesmo. Para esse fim, serão formuladas questõees sobre o senttido de oraçõees, períodos, paarágrafos e de todo o
texto. Tais questões, de diferentes níveis de dificuldade, serão esssencialmente de
d dois tipos:. aa) reconhecime
ento da
equivaalência semânttica entre duass orações ou dois
d
períodos; b) identificaçãão da palavra ou frase que melhor
sintetiza idéias expreessas no texto por
p meio de unidades maiores.
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