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EDITAL N. 12/2013 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE MEDICINA 
2º SEMESTRE – 2013 

 
 
 
O Pró-Reitor Administrativo e de Desenvolvimento e o Pró-Reitor Acadêmico da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no uso de suas atribuições, fazem saber 
aos interessados em participar do Processo Seletivo para Transferência Externa para o 
Curso de Medicina. 
 
1 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1 Os candidatos serão selecionados a partir do Processo Seletivo para Transferência 
Externa para o curso de Medicina, conforme quadro de vagas a seguir: 
 
Escola de Medicina  
Campus Curitiba 
Curso 2062 – Medicina 
 

Períodos Disponíveis para Ingresso 
no 2º Semestre de 2013 2o 

Número de Vagas  5 

 
Campus Londrina 
Curso 2530 – Medicina 

 
Períodos Disponíveis para Ingresso 

no 2º Semestre de 2013 2º 3o 

Número de Vagas  4 6 
 
 
1.2 A seleção de que trata este Edital será realizada em duas (2) fases distintas:  

 
I. Primeira fase , que consistirá de: 
  
a) Análise curricular, de caráter eliminatório. 
 
II. Segunda fase , que consistirá de:  
 
a) Prova Objetiva, de caráter classificatório. 
2 INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 24 de junho de 2013 até as 15h00 
(horário de Brasília) do dia 08 de julho de 2013 , apenas via internet, no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos/transferencia. 
 

2.1.1 O Núcleo de Processos Seletivos e Concursos não se responsabiliza por 
solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados. 
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2.2 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no 
formulário de inscrição e pelas consequências de eventuais erros ou omissões no 
preenchimento de qualquer de seus campos. 
 
2.2.1 A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou dos documentos 
apresentados importará a eliminação do candidato do certame, em qualquer fase do 
processo seletivo, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou penal 
cabíveis. 
 
2.3 Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos que tenham vinculação em 
Curso de Medicina de Instituição de Ensino Superior ofertado em território nacional, 
oficialmente autorizado, conforme documentação a ser fornecida, nos termos do item 
6.1.1 deste Edital. 
 

2.4 Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o 
boleto bancário e pagá-lo, preferencialmente, nas agências do Banco HSBC, até o final 
do expediente bancário do dia 08 de julho de 2013. 
 
2.5 Ao inscrever-se, o candidato indicará o local para realização da prova objetiva, entre 
os locais ofertados. 
 
2.6 O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais ). 
 
2.7 O conhecimento de todas as informações contidas neste Edital e os demais 
regulamentos são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Núcleo 
responsável pelo concurso do direito de excluir do processo seletivo aquele que não 
preencher o formulário de forma completa e correta ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. Também poderá ser excluído o candidato que não 
atender a qualquer um dos requisitos necessários para o preenchimento das vagas 
ofertadas neste edital. 
 
2.8 Não será aceita inscrição condicionada e/ou extemporânea. 
 
2.9 Não será aceita inscrição efetuada pelo correio ou similar. 
 
2.10 A inscrição somente será confirmada após a identificação eletrônica do pagamento 
do boleto bancário da taxa de inscrição. 
 
2.11 A inscrição do candidato implica a aceitação irrestrita das condições do concurso, 
tais como se acham estabelecidas no presente Edital e demais instruções constantes 
no site www.pucpr.br/concursos/transferencia, não podendo dele alegar 
desconhecimento. 
 
2.13 A inscrição em desacordo com este Edital será anulada em qualquer fase do 
processo seletivo e implicará a exclusão do nome do candidato da relação dos 
aprovados e a perda dos direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a 
homologação do resultado final, sem restituição da taxa de inscrição. 
 
2.14 Uma vez efetivada a inscrição, com o respectivo pagamento do boleto bancário, o 
valor correspondente não será devolvido. 
 
3 ATENDIMENTO ESPECIAL 
 
3.1. Será concedido Atendimento Especial ao candidato com necessidade especial 
(auditiva, física, motora, visual e múltipla), em conformidade com o Decreto n.º 3.298, 
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de 20 de dezembro de 1999, mediante solicitação prévia e apresentação de laudo 
comprobatório. 
 
3.2 A solicitação de Atendimento Especial, acompanhada do respectivo documento 
comprobatório, deverá ser realizada na inscrição, até às 18h, do dia 08 de julho de 2013. 
Os documentos comprobatórios devem ser escaneados e anexados via Ambiente do 
Candidato, no endereço www.pucpr.br/concursos/transferencia, indicando no Laudo do 
especialista o nome do candidato e a justificativa para o atendimento. Caso necessário 
tempo adicional, este deverá estar descriminado no Laudo. Outros meios de solicitação 
de atendimento especial serão desconsiderados. 
 
3.3 Candidatas gestantes, independente do período gestacional, e/ou em puerpério 
imediato até 40 dias, podem indicar essa condição no ato da inscrição, como recurso 
especial de atendimento, para que o Núcleo possa melhor acomodar as candidatas. 
3.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, que ficará em local reservado e que 
será o responsável pelos cuidados e pela guarda da criança. Não há necessidade de 
solicitar no ato da inscrição este atendimento especial. 
 
3.5 A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. 
 
3.6 A criança não poderá permanecer com a candidata na sala de prova. 
 
3.7 O tempo de amamentação não será acrescentado ao tempo total de realização da 
prova. 
 
3.8 A solicitação de quaisquer condições especiais para realização das provas será 
atendida obedecendo aos critérios de legalidade, viabilidade e de razoabilidade, 
mediante apreciação do Núcleo de Processos Seletivos e Concursos. 
 
3.9 O deferimento ou indeferimento de atendimento especial será informado via e-mail. 
 
 
4 NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
4.1. A prova de múltipla escolha será constituída de 40 (quarenta) questões com 05 
(cinco) respostas alternativas, devendo o candidato assinalar apenas uma delas. 
 
4.2. O Núcleo de Processos Seletivos e Concursos não se responsabiliza por falhas de 
correção devido à má leitura de cartões-resposta, por problemas no preenchimento por 
parte do candidato. 
 
4.3. Para poder realizar a prova, o candidato deverá apresentar o comprovante de 
pagamento e Cédula de Identidade (RG); também serão admitidos Carteira Profissional 
expedida por Órgãos de Classe, Carteira Nacional de Habilitação em vigência, Carteira 
de Trabalho ou Passaporte válido emitido no Brasil, Certificado de Reservista com foto 
(para o sexo masculino), carteira das Forças Armadas, todos originais, expedidos pelos 
órgãos competentes. 
 
4.4 Não serão aceitos como documentos de identificação para ingresso na sala de 
prova: Cartão de CPF; Certidão de nascimento, Certidão de Casamento; Título Eleitoral; 
Carteira de Estudante; Carteira funcional sem valor de identidade; Documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, e cópias autenticadas. 
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4.5 O documento para ingresso na sala de prova deve estar em perfeitas condições e 
permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
 
4.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das 
provas, a carteira/cédula de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial – 
Boletim de Ocorrência (BO), expedido há no máximo 30 (trinta) dias anteriores à 
realização da prova, e deverá apresentar outro documento com foto; também será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e 
de impressão digital em formulário próprio.   
 
4.6 Será exigida identificação especial do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento. 
 
4.7 É proibido o porte de arma de fogo durante a realização das provas, exceto para os 
candidatos que, por força da atividade que exerçam e da legislação, tenham autorização 
para tal. Neste caso, os candidatos deverão procurar a Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, que instruirá o desmuniciamento da arma antes do início das provas. 
 
4.8 Os aparelhos eletrônicos dos candidatos como: celulares, mp3, relógios (analógicos 
e digitais), entre outros, deverão ser desligados pelo candidato e acondicionados em 
embalagem específica a ser fornecida pela PUCPR especificamente para tal fim, antes 
de iniciar a prova, devendo a embalagem permanecer fechada e fora do alcance dos 
candidatos até a saída do candidato do local de realização da prova. 
4.9 Os candidatos poderão ser submetidos a detectores de metal para garantir o 
cumprimento do artigo 4.8.  
 
4.10 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares serão 
acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer 
até o término da prova.  
 
4.11 Durante a aplicação da prova não será permitido comunicar-se com outros 
candidatos; efetuar empréstimos; usar de meios ilícitos ou praticar atos contra as 
normas ou a disciplina; utilizar livros, anotações, impressos ou outros materiais não 
permitidos, sob pena de eliminação do processo seletivo. 
 
4.12 Será eliminado o candidato que não realizar qualquer das fases do processo 
seletivo (análise curricular e prova objetiva) estabelecendo-se que não serão aceitas 
quaisquer alegações de caso fortuito ou estado de necessidade como escusas para a 
ausência. 
 
4.13 Para realização das provas e preenchimento do cartão-resposta o candidato deve 
utilizar somente caneta esferográfica de tinta da cor preta ou azul. 
 
4.14 O cartão-resposta deverá ser entregue no final da prova, sob a pena de eliminação 
do candidato do processo seletivo. 
 
4.15 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a fiel observância das regras 
processuais de ordem técnica envolvidas na seleção para a transferência externa, 
inclusive no que concerne a correta marcação do cartão-resposta. 
 
4.16 As provas objetivas serão corrigidas por meio eletrônico.  
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4.16.Não haverá substituição do cartão-resposta sob qualquer alegação 
 
5 DATA E LOCAIS DA PROVA 

 
5.1 A prova objetiva será realizada no dia 16 de julho de 2013, das 9h às 13h,  com 
duração de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação do cartão-resposta, observando-se 
o disposto no item 3 deste edital. 
 
5.1.1 A prova será realizada nos câmpus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
– Curitiba e Londrina, devendo o candidato, no momento da inscrição, escolher o local 
para realização das provas. 
 
5.2. As portas do local onde estarão sendo realizadas as provas serão fechadas 20 
(vinte) minutos antes do início das provas. Os relógios da Coordenação do Processo 
Seletivos serão acertados pelo horário de Brasília/DF – Telefone Hora Certa 130. 
 
5.3. O candidato deverá realizar a consulta do ensalamento no dia 12 de julho de 2013 
no site: www.pucpr.br/concursos/transferencia, após as 18 horas. 
 
6 DA PRIMEIRA FASE – ANÁLISE CURRICULAR 

 
6.1. Os candidatos deverão postar a documentação especificada neste Edital até o dia 
08 de julho de 2013, via SEDEX, exclusivamente,  ao Núcleo de Processos Seletivos 
da PUCPR, Rua Imaculada Conceição n.1155, Bairro Prado Velho, CEP 80215-901, 
Curitiba PR. 
 

6.1.1. Documentação necessária para análise curricular: 
 

a) Documentos emitidos e validados com data de emissão de no máximo 45 dias 
devidamente assinados e carimbados pela Instituição de Ensino Superior de origem. 
 

b) Programa das disciplinas cursadas com aprovação da IES com desmembramento da 
carga horária quando se tratar de programa com múltiplas disciplinas ou mais de 60 
horas. 
c) Declaração da situação acadêmica atual do aluno (matriculado, trancado, período de 
validade do trancamento, etc.) devidamente assinadas e carimbadas pela IES de 
origem. 

 
d) Descrição do Sistema de Aprovação da Instituição de origem. 

 
e) Declaração de Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso. 

 
f) Histórico Escolar da Graduação – original e atualizado (incluindo: dados do vestibular, 
carga horária por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e 
frequência).  

 
6.1.2. Observações: 
 

6.1.2.1. Não serão aceitos documentos emitidos por via eletrônica. 
 
6.1.2.2. Não serão aceitas documentações via fax ou ilegíveis, bem como fora do prazo 
estabelecido. 
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6.2. Para análise curricular será considerada a Res. 09/2008, que rege os critérios de 
promoção e retenção dos alunos na PUCPR; sendo assim, será considerado, sobretudo, 
o texto do seguinte artigo da referida resolução:  
– Podem matricular-se no período ou série subsequentes os alunos que tenham obtido 
a aprovação em todos os programas de aprendizagem do período ou série anteriores, 
bem como os que não tenham obtido aprovação em, no máximo, 4 (quatro) programas 
de aprendizagem, de até 2 (dois) períodos ou 1 (uma) série imediatamente anteriores, 
desde que a reprovação nesses programas de aprendizagem não caracterize 100% 
(cem por cento) de reprovação do período ou série. 
– Para efeito de contagem dos 4 (quatro) programas de aprendizagem mencionados no 
caput deste artigo, não serão considerados os programas de aprendizagem 
institucionais: Filosofia, Ética, Projeto Comunitário e Cultura Religiosa. 
 
6.4 Para o aproveitamento das disciplinas, será considerada a Res. 155/2008 – 
CONSUN. 
  
6.4.1 O aproveitamento da disciplina, por equivalência, é concedido quando se verificar 
que a disciplina foi cursada com aprovação em outra Instituição de Ensino Superior, 
observada a equivalência dos conteúdos. 
 
6.4.2 A carga-horária mínima para a equivalência é de 60% (sessenta por cento) da 
carga-horária da disciplina na estrutura curricular da PUCPR. 
 
6.5 Será desclassificado o candidato cuja análise curricular resultar em enquadramento 
em períodos sem vagas disponíveis ou não mencionados neste edital. 
 

6.6 Após a matrícula não poderá haver avanço de períodos, em função de disciplinas já 
cursadas. 
 
7 DA SEGUNDA FASE: PROVA OBJETIVA 

 
7.1 Os candidatos realizarão uma prova objetiva, contendo 40 (quarenta) questões com 
cinco alternativas, abrangendo conteúdo específico de acordo com o previsto no Anexo 
I, e uma redação contendo de 20 a, no máximo, 25 linhas, com caráter classificatório. 
 

7.2. Para as questões objetivas, cada resposta certa equivalerá a 2 (dois) pontos, com 
pontuação máxima de 80 (oitenta) pontos. 
 
7.2.1 A Prova de Redação valerá 20 (vinte) pontos. 
 
7.3 O candidato somente poderá ausentar-se do local da prova objetiva depois de 
decorrida 1h (uma hora) do o seu início. 
 
7.4 O candidato poderá levar consigo o caderno de provas depois de decorridas 2h 
(duas horas) de prova. 
 
8 CLASSIFICAÇÃO 

 
8.1 Os candidatos que não forem eliminados na primeira fase de acordo com os critérios 
estabelecidos neste edital serão ordenados de forma decrescente, segundo a nota 
obtida na prova classificatória. 
  
8.2 A lista dos candidatos aprovados na primeira fase estará disponível no site 
http://www.pucpr.br/concursos/transferencia, no dia 12 de julho de 2013. 
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8.3 A nota final de cada candidato representará o somatório da pontuação em todas as 
fases do processo seletivo e será calculada da seguinte forma proporcional: Nota Final 
= Total de Pontos da Prova Objetiva + Pontuação Redação. 
  
8.4 Serão considerados aprovados os candidatos mais bem classificados até o número 
de vagas ofertadas, por período. 
  
8.5 Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver, maior pontuação na 
prova objetiva. 
  
8.5.1.Persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade – dia/mês/ano. 
 
8.6. A lista final dos aprovados será divulgada conforme item 6 deste Edital, por meio 
de relação que será divulgada pela Internet no site 
http://www.pucpr.br/concursos/transferencia.  
 
8.7. Serão considerados suplentes os candidatos melhores colocados e que não 
conseguiram nota suficiente para estar entre os aprovados para preencher o número de 
vagas ofertadas. 
  
8.8. Na ocorrência da desistência ou impedimento de candidato mais bem classificado, 
serão convocados suplentes para preenchimento das vagas, na ordem de classificação. 
  
8.9. Não havendo candidatos aprovados ou suplente a ser convocado, a vaga poderá 
ficar sem preenchimento, ou um novo concurso poderá ser marcado. 
 
8.10. Os candidatos que queiram solicitar a devolução dos currículos terão 30 (trinta) 
dias, pelo e-mail: tmnps@pucpr.br. 
 
8.10.1 Os currículos deverão ser retirados junto ao Núcleo de Processos Seletivos e 
Concursos da PUCPR, Rua Imaculada Conceição n.1155, Bairro Prado Velho, CEP 
80215-901, Curitiba PR. 
 
9 DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DO RESULTADO DA ANÁLI SE 
CURRICULAR: 

 
9.1 A Comissão de Processos Seletivos e Concursos divulgará o gabarito das questões 
e o resultado provisório da análise curricular no endereço eletrônico 
http://www.pucpr.br/concursos/transferencia,  seguindo o cronograma abaixo: 
 
a) Resultado provisório da análise curricular – dia 10 de julho de 2013, após as 18 
horas.  
 
b) Resultado final da análise curricular – dia 12 de julho de 2013, após as 18 horas. 
 
c) Gabarito provisório da prova objetiva – dia 17 de julho de 2013, após as 18 horas. 
 
d) Gabarito oficial e resultado final – dia 19 de julho de 2013, após as 18 horas. 
 
10 RECURSOS 

 
10.1 Caberá recurso sobre o gabarito provisório das questões e resultado de análise 
curricular provisória publicada, desde que dirigido ao Núcleo de  Processos Seletivos e 
Concursos, devidamente fundamentado e apresentado no formulário disponibilizado 
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eletronicamente no site www.pucpr.br/concursos/transferencia, mediante acesso pelo 
número de inscrição do candidato. 
 
10.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição, 
observando o seguinte cronograma para interposição dos recursos: 
 
a) Do resultado provisório da análise do currículo: a partir das 8 horas do dia 11 de 
julho de 2013, até as 16h do dia 11 de julho de 201 3. 
 
b) Do gabarito provisório da prova objetiva: a partir das 8 horas do dia 18 de julho de 
2013 até as 16 horas do dia 18 de julho de 2013. 
 
10.3 Não será analisado o recurso: 
 
a) Manuscrito; 
 
b) Apresentado através de qualquer via que não a indicada no item 10.1 deste edital; 
 
c) Sem identificação da questão objeto do recurso; 
 
d) Que não estiver fundamentado; 
 
e) Que versar sobre o preenchimento do cartão-resposta. 
 
10.4 O recurso será apreciado pelo Núcleo de Processos Seletivos e Concursos e o 
resultado será comunicado ao candidato por via eletrônica. 
 
10.5 Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos 
que fizeram a prova. Se houver alteração, por força de impugnações, de item integrante 
do gabarito provisório, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
10.6 Se houver alteração de gabarito em virtude de questionamentos apresentados 
pelos candidatos, essa alteração será divulgada no site 
http://www.pucpr.br/concursos/transferencia. 
 
10.7 Uma vez julgados os recursos apresentados, não caberão outros recursos 
administrativos. 
 
11 DA MATRÍCULA 

 
11.1 Os candidatos serão convocados em observância rigorosa à ordem de 
classificação. 
 
11.2. A data e o local para a realização da matrícula serão publicados no site: 
http://www.pucpr.br/concursos/transferencia. 
 
11.3. Para a efetivação da matrícula o candidato deverá seguir os procedimentos 
definidos nos parágrafos seguintes:  
 
§ 1° O candidato deverá efetuar o pagamento do boleto referente à primeira parcela da 
semestralidade do curso e apresentar a documentação a seguir relacionada, dentro dos 
períodos estabelecidos pela PUCPR: 
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a) cédula de identidade – original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma 
folha; 
  
b) CPF – original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma folha; 
  
c) cópia do Titulo de Eleitor e, para os candidatos do sexo masculino, cópia do 
Certificado de Reservista;  
 
d) comprovante de escolaridade do Ensino Médio – original e fotocópia legível do 
histórico escolar do Ensino Médio, constando o certificado de conclusão do curso ou 
uma original e fotocópia legível do diploma de curso profissionalizante de Ensino Médio, 
devidamente registrado na Secretaria de Estado da Educação. O candidato que cursou 
o Ensino Médio ou equivalente no exterior deve apresentar documento que comprove 
equivalência de curso emitido pelo órgão competente; 
 
g) Certidão de Nascimento. 
 
§ 2° A PUCPR poderá, caso julgue necessário, solicitar no ato da matrícula a cópia da 
publicação em Diário Oficial da conclusão do Ensino Médio.  
 
§ 3° O candidato, ao efetivar a sua matrícula nos termos deste Capítulo, sujeitar-se-á 
ao sistema de matrícula vigente (matrícula por crédito ou seriado, entre outros), à época 
do início do seu Curso.   
   
§ 4° As cópias de documentos fornecidos pelos candidatos para a PUCPR poderão ser 
posteriormente destruídas/inutilizadas. 
 
11.4. Todo material deste processo seletivo será destruído 30 (trinta) dias após a 
divulgação do resultado final. 
 
1.5 A Reitoria da PUCPR, ou a quem esta delegar, resolverá os casos omissos deste 
Edital podendo, inclusive, modificar suas disposições para melhor adequá-lo ao fim a 
que se destina e também decidirá sobre casos excepcionais que venham a ocorrer 
durante o Processo Seletivo. 

 

 

Pró-Reitoria Administrativa e de Desenvolvimento e Pró-Reitoria Acadêmica da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, aos vinte e quatro dias do 

mês de junho de dois mil e treze. 

 

        

 

 

 

Prof. José Luiz Casela         Prof. Eduardo Damião da Silva 

Pró-Reitor Administrativo e de 
Desenvolvimento 

         Pró-Reitor Acadêmico 
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ANEXO I 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE MEDICINA 

 
Conteúdo Programático 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
- Lógica Formal. 
- Proposições categóricas. 
- O diagrama de Euler/Venn nas relações entre conjuntos. 
- Verdade ou falsidade das proposições categóricas. 
- Silogismos categóricos. 
- O tipo formal do argumento silogístico. 
- Como testa silogismo através dos diagramas. 
- Diagramas Lógicos. 
- Afirmação e negação no conjunto dos números reais, nas proposições, nas sentenças 
abertas e nas operações com conjuntos. 
- Raciocínio Lógico-Matemático nos argumentos que envolvem verdades e mentiras. 
- Raciocínios Matemáticos, Lógico-Numéricos e Lógico-Quantitativos. 
- Raciocínio Lógico-Matemático para ficar arisco quando refletir e versátil no pensar. 
- Raciocínio Lógico-Crítico. 
- Raciocínio Lógico-Numérico e Quantitativo em exercícios variados. 
- Raciocínio Lógico em sucessões de palavras. 
- Raciocínio Lógico-Matemático em atividades que envolvem palitos de fósforo, 
máximos e mínimos de funções, na teoria dos conjuntos, no sistema de numeração 
decimal, nas operações, em problemas que, teoricamente, têm infinitas soluções, mas 
que, na realidade, têm apenas uma ou poucas soluções e em problemas envolvendo 
idades, torneiras, distâncias, tempos, velocidades, relógios, pesagens, travessias e 
vasilhas. 
- Raciocínio Lógico-Matemático, Numérico e Quantitativo em álgebra. 
- Sucessões. 
- Progressão Aritmética. 
- Progressão Geométrica. 
- Raciocínio Lógico-Matemático e Lógico-Quantitativo em Álgebra. 
- Princípio Fundamental da Contagem. 
- Probabilidade. 
- Matrizes. 
- Raciocínio Matemático e Lógico Quantitativo em Trigonometria. 
- Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo, Triângulo Qualquer e Círculo. 
 
PORTUGUÊS 
 
- Leitura compreensiva e interpretativa de diversos gêneros textuais. 
- Domínio dos tipos textuais: narrativo; descritivo; expositivo; dissertativo/argumentativo; 
injuntivo; e diálogo. 
- Coesão e coerência. 
- Estilística – figuras de linguagem, denotação, conotação, expansão lexical etc. 
- Domínio da norma padrão da língua portuguesa em seus vários aspectos gramaticais: 
regências verbal e nominal, concordâncias verbal e nominal, sintaxe da frase, colocação 
pronominal, pontuação, flexão verbal, crase etc. 
- Domínio da nova ortografia da língua portuguesa (segundo o novo Acordo Ortográfico 
– Decreto n. 6.583/2008). 
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REDAÇÃO 
 
-Produção de um texto, na modalidade formal da Língua Portuguesa, com no mínimo 
20 e no máximo 25 linhas, sobre temas de atualidades das diversas áreas do 
conhecimento. 
 
 

ANEXO II 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE MEDICINA 

 

As ementas e matrizes curriculares necessárias para análise curricular, do que trata o 
item 6 da 1ª fase (análise curricular), estão disponíveis em arquivos PDF publicados 
na página em que se encontra este edital. 
 
 
 
 
 
 
 


