
 

 

 

1 

 

1 

SISTEMA DE ACESSO À UNIGRANRIO – EDITAL de 03 de Novembro de 2020 

Convocação para ingresso em cursos ministrados presencialmente (bacharelados, licenciaturas ou tecnologias), nas 

modalidades ofertadas 

O professor Arody Cordeiro Herdy, reitor da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” 

– Unigranrio, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, fazendo prevalecer o estabelecido no Regulamento dos 

Processos Seletivos – aprovado pela CONSEPE nº 12/20 de 21 de setembro de 2020–, torna público, pelo presente Edital, 

sob a égide das normas para o ingresso nos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, ministrados presencialmente, 

conforme opções descritas no indissociável ANEXO 1.  

 
1. Do Sistema de Acesso à Unigranrio 

  

1.1 – O Sistema de Acesso é constituído por PROCESSO SELETIVO aberto, exclusivamente, aos que já 

concluíram o Ensino Médio (2º Grau), ou curso equivalente, e que disso possam dar prova mediante apresentação de 

documento fidedigno de escolaridade, conforme expressa determinação legal (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

art. 44, inciso II). 

  1.1.1 – Sendo as inscrições realizadas a distância e por meio eletrônico, não há como depreender 

conivência da instituição com a possível burla dos que, ignorando o ordenamento legal, se declaram, por conta própria, 

como já tendo concluído o Ensino Médio. 

  1.1.2 – Os concluintes do Ensino Médio (2º Grau) que não apresentarem documentação comprobatória 

de conclusão desse nível de escolaridade, nos prazos estabelecidos neste Edital, independentemente dos fatores que 

determinarem tal situação, serão desclassificados, tornando-se nulos, de pleno direito, todos os atos praticados em função 

dos resultados do Concurso pelo não atendimento ao requisito, absolutamente, não excludente, imposto pela legislação 

educacional em vigor. 

1.1.3 – O Portal da Unigranrio conterá as informações de início e término das inscrições para o 

PROCESSO SELETIVO. Estas serão realizadas pela Internet, no endereço: www.unigranrio.br.  

 

1.2 – Aos candidatos que se submetem às provas é imposto o pagamento de taxa (informada nos atos de 

divulgação e inscrição), podendo tal imposição ser revogada, total ou parcialmente, a critério da Entidade Mantenedora. 

 

1.3 – Os candidatos que tenham se submetido ao Exame Nacional do Ensino Médio (modalidade “A” – ENEM) 

poderão se candidatar às vagas, apresentando documento comprobatório de seu desempenho, estando desobrigados de 

novas provas e, também, do pagamento da taxa a que se refere o item anterior (1.2). 

  

1.4 – Os cursos autorizados a funcionar sob a égide da autonomia universitária (vide indicação em “Ato legal – 

Resolução...”) estão sendo ou serão submetidos a processo de reconhecimento do MEC, nos termos da legislação 

educacional em vigor. 

 

2.   Das informações fundamentais 

 

2.1 – No desfecho deste Edital são encontrados os quadros que identificam os locais de funcionamento dos cursos 

presenciais, o ato legal de seu funcionamento e as vagas do Concurso.  

 

2.2 – A formação das turmas e a quantidade de alunos por classe nos respectivos cursos serão estabelecidas pela 

universidade, ficando definido que esta poderá não abrir determinada turma, se dentro do prazo de captação não for 

concretizado o número mínimo necessário de alunos para a composição da classe. 

 

http://www.unigranrio.br/
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2.3 – Caso não ocorra a formação de turma, a universidade atenderá ao interesse do aluno da seguinte forma: 

a) Restituição total do valor da matrícula e de outros valores já efetivamente pagos pelo aluno; 

b) Transferência para outro curso, turno, outra modalidade ou unidade cujo número mínimo de alunos 

já tenha sido alcançado. 

 

3. Do período de inscrição e das provas 
3.1 – As provas de seleção serão realizadas nas datas informadas nos atos de inscrição e se repetirão, quando 

necessário, em edições posteriores, nas datas divulgadas no Portal da Unigranrio (www.unigranrio.br) até o 

preenchimento total das vagas ou, se for o caso, aos limites impostos pelo calendário acadêmico. 

3.2 – A maneira padronizada para a classificação às vagas encontra-se definida no Regulamento dos Processos 

Seletivos, tornado público no Portal da Unigranrio. 

             3.3 – A modalidade “C”, que não se restringe à aplicação de provas, é realizada nos termos contidos no capítulo 

III, artigo 33 e seus parágrafos do Regulamento do Processo Seletivo. 

 

4. Das instruções especiais  

Para participar do Processo Seletivo, o candidato deverá acessar o Portal da Unigranrio na Internet onde lhe 

serão fornecidas todas as informações consideradas pela CESU como indispensáveis à sua participação. 

  

5. Da matrícula dos classificados 

                5.1 – Os classificados obterão o material a ser utilizado na matrícula pela Internet – incluindo o boleto de 

pagamento da primeira parcela da semestralidade –, e serão orientados sobre como obtê-lo e os prazos para tanto nos 

locais em que se submeteram à prova de seleção. 

  5.1.1 – O boleto acima referido será pago, preferencialmente, na rede bancária. 

                 5.2 – Caso haja a classificação à vaga e a consequente matrícula do candidato, um retrato 3x4 deve ser anexado 

à documentação para, sem ônus, ser emitida a primeira via de sua Carteira de Identidade Estudantil (Lei Estadual n.º 

5.460, de 03/06/2009), atendidas às seguintes exigências: 

                  5.2.1 – Ter acessado o Portal e obtido, por impressão, material para instruir a matrícula, conforme 

orientações recebidas durante as provas de seleção.     

                           5.2.1.1 – COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CARTÃO DE ASSINATURA.  

                                  5.2.1.2 – PRÉ-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (2 [duas] vias 

já previamente assinadas).  

                                  5.2.1.3 – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 

     5.2.1.4 – ATENÇÃO! Se menor de 18 anos, o candidato se obriga a fazer o cadastramento do 

responsável legal, imprimir o “Termo de Responsabilidade” e o “Protocolo de Entrega” (a ser por ele assinado 

– que também deverá fazer-se presente, portando original e cópia do CPF e da identidade). Se residir em endereço 

distinto do aluno, portar o seu comprovante de residência. 
    5.2.1.4.1 – Os emancipados na forma da lei se obrigam a apresentar uma cópia da respectiva certidão. 

 

6. Da efetivação da matrícula 

 

                        O candidato deve estar portando, por ocasião da matrícula, documentos pessoais, de escolaridade e outros 

comprovantes, a saber: 

                  6.1 – DIPLOMA ou CERTIFICADO de conclusão do Ensino Médio (original e duas cópias) ou declaração 

de conclusão (documento original, atualizado e de aceitação provisória);  

                  6.2 – HISTÓRICO escolar do Ensino Médio (original e duas cópias); 

                  6.3 – CERTIDÃO de nascimento ou casamento (uma cópia);           

                  6.4 – IDENTIDADE – o mesmo documento oficial de identificação apresentado durante o Processo 

Seletivo (uma cópia);   

                        6.5 – TÍTULO DE ELEITOR (se maior de 18 anos, uma cópia); 
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               6.6 – CPF (uma cópia); 

                        6.7 – OBRIGAÇÕES MILITARES (uma cópia, se do sexo masculino); 

                        6.8 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO CALOURO (uma cópia). 

 
 7. Dos valores a serem pagos 

 

 7.1 – Os valores a serem pagos em contrapartida aos serviços prestados pela Unigranrio, sem os descontos 

escalonados no calendário de pagamento estabelecido pela Entidade Mantenedora. Os valores fixados para as parcelas 

das novas turmas dos cursos em funcionamento nos campi e em todas as unidades da Unigranrio (já incluindo os 

descontos a título de bolsas de estudo, incentivadoras à qualificação profissional) estão claramente informados nos 

procedimentos de inscrição. 

  7.2 – Sendo as bolsas de estudo um benefício concedido pela Entidade Mantenedora da Unigranrio, a esta é 

reservado o direito exclusivo de manter, alterar, diferenciar por campi, unidades, habilitações, modalidades ou turnos de 

estudo ou, ainda, extinguir valores e datas desses descontos, sem que tal medida represente qualquer mudança nos valores 

integrais preestabelecidos.  

7.3 – Com fulcro no estabelecido no item anterior (7.2), é vedado ao aluno da Unigranrio questionar a concessão, 

alteração, diferenciação ou extinção de descontos incidentes sobre o valor da prestação dos serviços, bem como pretender 

manter inalterado o escalonamento de datas previsto no calendário de abatimentos. 

7.4 – Na página da Unigranrio (http://www.unigranrio.com.br > alunos e colaboradores > Apoio ao aluno > Bolsas e 

Benefícios) é possível obter informações sobre os benefícios oferecidos, o que também pode ocorrer mediante comparecimento 

aos setores de atendimento dos campi e das unidades. 

 

8. Da adesão ao PROUNI 

 

8.1 A Unigranrio, semestralmente, faz adesão ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), oferecendo bolsas 

integrais para curso, turno e campi nas modalidades presencial e EAD, acatando, integralmente, as normas que regem o 

referido programa do governo federal. 

 
8. 2 Tratando-se de procedimento que não se constitui, enquanto processo seletivo, parte integrante do presente concurso 

vestibular, com o qual não se confunde e não se vincula, obriga-se a Unigranrio e a sua entidade mantenedora a publicar 

edital específico em que se encontrem esclarecidos e tornados públicos todos os procedimentos próprios e 

obrigatoriamente previstos para ingresso dos que vierem a se interessar pela ocupação de vagas no curso de Medicina 

decorrentes do termo de adesão institucional ao PROUNI. 

 

 

9. Do acatamento ao Regulamento do Processo Seletivo 

  

    9.1 – A leitura e compreensão do disciplinado no Regulamento dos Processos Seletivos são ações 

indispensáveis, sabendo-se que os casos omissos e as situações não previstas serão considerados conforme estabelecido 

neste regulamento.  
Duque de Caxias, RJ, 03 de novembro de 2020. 

 

 
Arody Cordeiro Herdy 

Reitor da UNIGRANRIO 

 

 

 

 

 

 

http://www.unigranrio.com.br/
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ANEXO 1 

 

Opções de acesso aos cursos – modalidade presencial – com a identificação do turno, local de funcionamento e das 

vagas 

 
  

Curso, turno e local de funcionamento 

 

 

VAGAS 

 Administração, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 

80 

 Administração, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
400 

 Administração, noturno, unidade Santa Cruz da Serra (campus I) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
60 

 Administração, noturno, campus IV (Magé) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
60 

 Administração, noturno, campus V (São João de Meriti, matriz) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
60 

 Administração, noturno, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 250, de 30/06/2016 

25 

 Administração, noturno, campus VI (Macaé, RJ) 

Ato legal: Portaria MEC 210 de 25/06/2020 
50 

 Administração, noturno, campus II (unidade Carioca/Vicente de Carvalho) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
100 

 Arquitetura e Urbanismo, manhã, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 

70 

 Arquitetura e Urbanismo, noturno, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 

70 

 Biomedicina, bacharelado, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.340, de 15/12/2017 
45 

 Biomedicina, bacharelado, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.340, de 15/12/2017 
45 
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 Biomedicina, bacharelado, manhã, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.030, de 29/09/2017 (Oferta acrescentada em 04/10/2017, Resolução CONSEPE n.º 74/17) 
50 

 Biomedicina, bacharelado, noturno, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.030, de 29/09/2017 (Oferta acrescentada em 4/10/2017, Resolução CONSEPE n.º 74/17) 
50 

 Biomedicina, bacharelado, manhã, campus II (Barra da Tijuca) 

Ato legal: Resolução CONSEPE n.º 35/14, de 30/05/2014 
50 

 Ciências Biológicas, licenciatura, noturno, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 
120 

 Ciências Biológicas, licenciatura, manhã, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 
100 

 Ciências Contábeis, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
100 

 Ciências Contábeis, noturno, campus V (São João de Meriti, matriz) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
60 

 Ciências Contábeis, noturno, campus II (unidade Carioca/Vicente de Carvalho) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
50 

 

 Direito, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
80 

 Direito, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
150 

 Direito, noturno, campus VII (Nova Iguaçu)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 612, de 10/09/2018 

 

   38 

 Direito, manhã, campus VII (Nova Iguaçu)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 612, de 10/09/2018 

55 

 

 Direito, noturno, campus II (Lapa, sede) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 

45 

 Educação Física, licenciatura, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC nº 920, de 27/12/2018 
30 
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 Educação Física, licenciatura, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

 Ato legal: Portaria MEC nº 920, de 27/12/2018 

30 

 Enfermagem, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
120 

 Enfermagem, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
120 

 Enfermagem, manhã, campus II (unidade da Barra da Tijuca) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, 01/03/2018 
30 

 Enfermagem, noturno, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 466, de 22/11/11 e Resolução CONSEPE n.º 110/14, de 09/10/2014 
50 

 Engenharia Civil, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 
100 

 Farmácia, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 

45 

 Farmácia, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 

45 

 Farmácia, manhã, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.031, de 29/09/2017 (Oferta acrescentada em 04/10/2017, Resolução CONSEPE n.º 74/17) 

50 

 Fisioterapia, bacharelado, manhã, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
60 

 Fisioterapia, bacharelado, manhã, campus VII (Nova Iguaçu)      

Ato legal: Portaria MEC n.º 786, de 01/11/2018 

25 

 Fisioterapia, bacharelado, noturno, campus VII (Nova Iguaçu)      

Ato legal: Portaria MEC n.º 786, de 01/11/2018 

50 

 Jornalismo, bacharelado, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
50 

 Letras (Português – Inglês), manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 
40 

 Medicina Veterinária, bacharelado, integral, campus I (Duque de Caxias) 60 
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Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 

 Nutrição, bacharelado, manhã, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
80 

 Nutrição, bacharelado, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
60 

 Nutrição, bacharelado, manhã, campus VII (Nova Iguaçu)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.030, de 29/09/2017 (Oferta acrescentada em 04/10/2017, Resolução CONSEPE n.º 74/17) 
50 

 Nutrição, bacharelado, noturno, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.030, de 29/09/2017 (Oferta acrescentada em 04/10/2017, Resolução CONSEPE n.º 74/17) 
50 

 Odontologia, integral, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
80 

 Odontologia, integral, campus II (unidade Barra da Tijuca) 

 Ato legal: Resolução CONSEPE n.º 03/16, de 25/04/2016 e Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
50 

 Odontologia, integral, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 662/18, de 28/09/2018 (Inserção mediante adendo ao Edital) 
55 

 Psicologia, bacharelado, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 913, de 27/11/2015 

50 

 Psicologia, bacharelado, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 913, de 27/11/2012 

50 

 Psicologia, bacharelado, manhã, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 389, de 28/04/2017 

50 

 Psicologia, bacharelado, noturno, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 389, de 28/04/2017 

50 

 Psicologia, bacharelado, manhã, campus II (unidade da Barra da Tijuca) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 389, de 28/04/2017 

50 

 Publicidade e Propaganda, manhã, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 

50 

 Química, licenciatura e bacharelado, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria n.º 920, de 27/12/2018 
60 
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 Sistemas de Informação (Informática), noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 
100 

 Sistemas de Informação (Informática), manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 
60 

 Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, noturno, campus I (Duque 

de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 

35 

 Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, manhã, campus I (Duque 

de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 920, de 27/12/2018 

35 

 Superior de Tecnologia em Design de Moda, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
50 

 Superior de Tecnologia em Design Gráfico (Web Design), noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
50 

 Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, manhã, campus II (unidade Barra da Tijuca) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.185, de 24/11/2017 
25 

 Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, noturno, campus II (unidade Barra da Tijuca) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 1.185, de 24/11/2017 

25 

 Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 376, de 29/05/2018 

40 

 Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, manhã, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 376, de 29/05/2018 
40 

 Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 706, 210 de 25/06/2020 

50 

 Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno, campus VII (Nova Iguaçu) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 706, de 18/12/2013 

50 

 Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, noturno, campus II (unidade 

Carioca/Vicente de Carvalho) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 

50 

 Superior de Tecnologia em Logística, manhã, unidade Santa Cruz da Serra (campus I) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 

40 

 Superior de Tecnologia em Logística, noturno, unidade Santa Cruz da Serra (campus I) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
40 
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ANEXO 2 

I – Língua Portuguesa (PORT)  

1) Estrutura e formação das palavras; 2) Classes das palavras; 3) Constituintes da oração e a composição do período; 4) Regência nominal e 

verbal; 5) Concordância nominal e verbal; 6) Colocação dos termos na frase; 7) Pontuação; 8) O sistema ortográfico vigente; 9) Análise e 

interpretação de textos. 

  II – Literatura Brasileira (LITE) 

1) Estilo de época: Barroco, Arcádia e Ilustração, Romantismo, Realismo, Parnasianismo, Simbolismo; Pré-Modernismo, Modernismo e Pós-

modernismo; 2) Teoria Literária: Estruturas narrativas, Estudos de personagens, Ação-Tempo-Espaço, Tema, Prosa e Poesia, Enredo. Tipos de 

discurso: diálogo, monólogo, solilóquio. 

  III – Química (QUIM) 

1) Matéria e energia: substâncias puras e misturas, estados físicos e mudanças, propriedades; 2) Estrutura atômica e composição da matéria, 

fórmulas e estruturas químicas; 3) Tabela Periódica: propriedades e classificações periódica;  4) Ligações químicas e interações intermoleculares; 

5) Funções químicas e nomenclatura dos compostos; 6) Oxidação e redução; 7) Reações Químicas; 8) Estequiometria; 9) Estudos dos gases; 
10) Soluções e suas propriedades; 11) Termoquímica; 12) Cinética química; 13) Equilíbrio químico; 14) Eletroquímica; 15) Radioatividade; 16) 

Compostos orgânicos; funções, nomenclatura e propriedades; 17) Isomeria constitucional e estereoisomeria; 18) Reações orgânicas: substituição, 

eliminação e adição; 19) Polímeros; 20) Química das biomoléculas orgânicas.  

IV – Biologia (BIOL) 

1) Biologia Celular, Histologia e Embriologia; 2) Organização, diversidade e fisiologia dos seres vivos; 3) Genética e Evolução; 

4) Ecologia; 5) Programas de Saúde. 

 Superior de Tecnologia em Logística, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
40 

 Superior de Tecnologia em Logística, manhã, campus I (Duque de Caxias)  

Ato legal: Portaria MEC n.º 210, de 25/06/2020 
50 

 Superior de Tecnologia em Radiologia, noturno, campus I (Duque de Caxias) 

Ato legal: Portaria MEC n.º 136, de 01/03/2018 
50 

 Superior de Tecnologia em Radiologia, manhã, campus I (Duque de Caxias) 
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Na prova de Redação e Interpretação, Cultura Geral e Conhecimentos Atualizados, que terá caráter exclusivamente eliminatório, espera-se que o 

candidato, no ato de escrever, demonstre, de forma mínima aceitável, obediência às normas cultas da Língua Portuguesa, clareza, concisão; ao 

interpretar, entendimento (apreensão/compreensão) pleno das ideias contidas no texto selecionado; ao opinar, revele nível cultural entendido como 
mínimo aceitável; e, ao demonstrar estar bem-informado, apresente-se em condições de interpretar fatos, fenômenos e circunstâncias atuais, 

relacionados com a situação política, econômica e social das nações, noticiados pela imprensa, sendo-lhe, então, atribuído conceito: “S” – se revelar um 

desempenho igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do esperado pela CESU ou “N” – se estiver abaixo desse percentual. O conceito “N” 
equivale para todos os efeitos ao grau 0 (zero). 

V – Língua Inglesa (INGL) 

1) Avaliação do conhecimento da Língua Inglesa, mediante interpretação de textos; 2) Verificação da sintaxe da Língua Inglesa: a) 

substantivos; b) artigos; c) adjetivos; d) pronomes; e) numerais; f) verbos; g) advérbios; h) preposições; i) conjunções; j) interjeições. 

VI – Estudos Sociais (História e Geografia – ESOC) 

1) História Moderna; 2) História Contemporânea; 3) História do Brasil; 4) A produção do Espaço Mundial: a industrialização, a atividade 

agrária, a divisão territorial, dependência e dominação, capitalismo, socialismo, transformações recentes; 5) A produção do Espaço 

Brasileiro: regionalização do Brasil, atividade agrária, o processo de industrialização, sociedade e natureza; 6) Fatos e circunstâncias da 

atualidade (comentários atualizados oriundos dos meios de comunicação).  

Este item (6) poderá substituir, parcial ou integralmente, os anteriores: 1, 2, 3 (História), 4 e 5 (Geografia). 

VII – Física (FISI) 

1) Grandezas físicas e medidas; 2) Mecânica: cinemática, Leis de Newton, gravitação, queda dos corpos e movimento de projéteis, trabalho e 

energia, impulso, quantidade de movimento e colisões, propriedade dos fluidos, hidrostática; 3) Termologia e Termodinâmica: temperatura, 

dilatação térmica, calor, equilíbrio térmico, estudo dos gases, leis da termodinâmica; 4) Óptica e Ondas: natureza da luz, óptica geométrica, 

espelhos, lentes e instrumentos ópticos, leis da reflexão e refração, tipos de onda, amplitude, frequência, período, comprimento de onda, 

número de onda, velocidade de propagação, som e luz, superposição e interferência; 5) Eletricidade e Magnetismo: carga elétrica, processos 

de eletrização, Lei de Coulomb, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica, circuitos elétricos, campo magnético, força magnética, 

indução eletromagnética, movimento de partículas em campos eletromagnéticos uniformes. 

 VIII – Matemática (MATE) 

1) Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos; Sequências Numéricas; progressões aritméticas e 
geométricas; 2) Polinômios: operações, fatorações e identidades; 3) Equações Algébricas: raízes reais e complexas, relações entre raízes e 

coeficientes; 4) Análise Combinatória: arranjos, permutações e combinações simples; 5) Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares: operações 

com matrizes, cálculo de determinantes, solução e discussão de sistemas lineares; Inversa de uma matriz; 6) Geometria Plana e Espacial: 
congruência e semelhança de triângulos, relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos, área das figuras planas, cálculo de áreas 

e volumes de sólidos geométricos; 7) Trigonometria: relações trigonométricas no triângulo retângulo e funções trigonométricas; Arcos: soma, 

diferença e arcos duplos. Lei do Senos e Lei dos Cossenos; 8) Álgebra Linear e Geometria Analítica: operações com vetores de R2 e R3; Reta e 
circunferência no R2, elipse hipérbole e parábola no R2: equações cartesianas, representação gráfica e identificação dos elementos: Reta, plano e 

esfera no R3; equações e identificação dos elementos; Combinações lineares, bases; Transformações lineares simples do R2 e R3; 9) Funções: 

conceito, gráficos e raízes; 10) Probabilidade; 11) Binômio de Newton. 

 
 

 

 

 


