Manual do Candidato
APRESENTAÇÃO

A FASURGS – Faculdade Especializada na Área de Saúde do Rio Grande do Sul, tem
satisfação de recebê-lo como candidato ao Concurso Vestibular 2018/2.
A FASURGS é a Instituição de Ensino Superior – IES da região do Rio Grande do Sul,
cuja mantenedora é o Complexo de Ensino Superior Especializado na área de Saúde
S/S ,autorizada pela portaria do MEC nº 1220 publicada no D.O.U em 24/12/2009.
Recredenciada pela Portaria MEC Nº 75 - 18/01/2017, e publicada no DOU nº 14 de
19/01/2017, seção1, pg.16

Por este manual, mostramos de maneira simples e objetiva, o vestibular passo a passo.
Leia-o atentamente para fazer sua inscrição.
Boa Sorte!

Prof. Ms. Celso Luiz Rigo
Diretor Geral

Qualidade e Competência
na Área da Saúde
A FASURGS apresenta uma missão identificada com o contexto sócioeconômico e cultural na região em que se encontra inserida. A cidade de Passo Fundo é
um pólo regional na prestação de serviços na área da saúde, destacando-se ainda como
um centro de formação de profissionais e difusor de novas técnicas nessa área. Dentro
desse seguimento, ofertamos para o vestibular de 2018/2, quatro cursos de graduação
Biomedicina, Educação Física, Estética e Cosmética e Odontologia.
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
A FASURGS esta localizada na Rua Angélica Otto, nº 160, Loteamento São Geraldo,
Bairro Boqueirão, em Passo Fundo – RS.

INFRAESTRUTURA
A FASURGS oferece à comunidade acadêmica instalações versáteis, confortáveis, com
salas amplas, equipadas com recursos de áudio, vídeo e ar condicionado. Possui uma
biblioteca especializada, um laboratório de informática e seis laboratórios comuns da
área de saúde, auditório e área de convivência, práticas desportivas, recreação e lazer.

CURSO
BIOMEDICINA – 50 VAGAS – NOTURNO
EDUCAÇÃO FÍSICA – 50 VAGAS – NOTURNO
CURSO TECNÓLOGO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA - 50 VAGAS - MATUTINO
CURSO TECNÓLOGO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA - 50 VAGAS - NOTURNO
ODONTOLOGIA - 50 VAGAS – INTEGRAL

PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo 2018/2 será realizado no dia 26 de maio de 2018 (sábado), na sede
da FASURGS Rua Angélica Otto, nº 160, Bairro Boqueirão em Passo Fundo – RS, às
14h.

A redação exigirá do aluno a produção de um texto sobre determinado tema, contendo
entre 25 e 30 linhas.

A prova de múltipla escolha terá a seguinte configuração:
Prova Única: contendo proposta de redação a qual corresponde a 10 questões e 50
questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
Prova escrita de redação equivalendo a 10 questões com ( Peso 2,0), em que será observada
a adequação ao tema, coesão e coerência textual, além do uso da norma culta da Língua
Portuguesa.
Prova com 50 questões com ( Peso 1,0) , envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa (7
questões), Literatura Brasileira (6 questões), Biologia (6 questões), Química (6 questões),
Língua Estrangeira (5 questões) com opção de Inglês ou Espanhol , Matemática (5
questões) , Física (5 questões), História (5 questões), Geografia (5 questões).

Os programas das disciplinas com as demais informações sobre a forma e abrangência
da prova estão especificadas no Anexo I deste manual.
As respostas da Prova serão em “Cartão-resposta”
Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos em relação ao horário estabelecido. Será vedada a admissão, nas salas
de provas, do candidato que se apresentar após o início estipulado ou sem a
documentação referida no item que segue.
Para entrada nas salas de prova, os candidatos deverão apresentar:
a – o original do documento de identidade ou outro documento com foto. Em caráter
condicional, serão aceitos outros documentos oficialmente reconhecidos como a
identificação. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis, autenticados
ou não;
b – o “Cartão de Inscrição”
Para a realização da prova, o candidato deverá ocupar a sala indicada.
A Prova Múltipla Escolha será respondida em “Cartão-resposta”, cujo preenchimento
deverá ser feito, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de cor azul ou preta.

Serão consideradas erradas, ainda que legíveis, as respostas anotadas no “Cartãoresposta” com emendas ou rasuras, as anotadas em mais de uma opção, ou as não
assinaladas.
Será atribuída nota 0 (zero) à prova cujo cartão de resposta estiver preenchido fora das
especificações contidas no mesmo e nas instruções da prova, ou seja, assinalado com
caneta não esferográfica, ou com canetas esferográficas que não sejam de cor azul ou
preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.
Serão considerados eliminados do Concurso Vestibular, os candidatos que obtiverem
nota 0 (zero) na Redação.
Os candidatos somente poderão se retirar da sala de prova após uma hora do início das
mesmas.
Os dois últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar as
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
O candidato, ao encerrar a sua prova, entregará ao fiscal de sala o Cartão-resposta
devidamente rubricado no verso.
Durante a realização da prova, é vedada consulta a livros, revistas, folhetos ou
anotações, bem como o uso de máquinas de calcular ou qualquer equipamento elétrico
eletrônico, inclusive telefones celulares. A tentativa de utilização desses meios e/ou de
outros, considerados ilícitos implicará e eliminação do candidato deste Concurso
Vestibular.

CLASSIFICAÇÃO
A classificação final dos candidatos será feita em ordem alfabética, sendo que suplentes
serão convocados por ordem decrescente, a partir da maior soma de acertos de questões.
Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, nas provas escritas, a classificação
será pela soma dos acertos da prova de Redação; se o empate persistir, prevalecerá o
maior resultado da prova de Biologia; persistindo ainda o empate, o critério de
desempate será a idade do candidato, em ordem decrescente.

INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR
As inscrições serão realizadas no período de 24 de Abril a 24 de Maio de 2018, no
endereço eletrônico: www.fasurgs.edu.br de acordo com as instruções.

A Inscrição dos candidatos será feita via internet através do site da FASURGS, mediante
pagamento na rede bancária da taxa de R$ 30,00 (Trinta reais).
Esta taxa será igual para os candidatos Treineiros.

No “Cartão de Inscrição”, constam as seguintes informações que devem ser
conferidas/preenchidas pelo candidato:
A – nome do candidato
B – número e demais características do documento de identidade
C – opção de Língua Estrangeira deverá ser feita no momento da prova.
Serão desconsideradas as inscrições:
a – Preenchidas em desacordo com as normas estabelecidas no edital e/ou as
orientações detalhadas no Manual do Candidato;

REALIZAÇÃO DA PROVA.
A prova será realizada no dia 26 de Maio de 2018, na FASURGS, localizada na Rua
Angélica Otto, nº 160, Bairro Boqueirão em Passo Fundo, obedecendo o seguinte
horário:
PROVA
26/05/2018

INÍCIO
14 horas

TÉRMINO
18 horas

IMPORTANTE: Na data do vestibular é preciso chegar aos locais da prova com 30
(trinta) minutos de antecedência, munido de:
a) Original do Documento de Identidade;
b) Cartão de inscrição do candidato.
c) Caneta esferográfica preta ou azul.

RESULTADO DO VESTIBULAR
A lista dos alunos aprovados no vestibular de Inverno 2018 será divulgada no Dia
27/05/2018. A divulgação será publicada no site www.fasurgs.edu.br em ordem
alfabética.

A divulgação do gabarito oficial da prova realizada no dia 26/05/2018 será divulgado no
site www.fasurgs.edu.br após a realização da prova às 19:00 Hs.
MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos classificados em primeira chamada será realizada na
Secretaria Geral na FASURGS na Rua Angélica Otto, nº 160, Bairro Boqueirão em
Passo Fundo – RS no período de 28 de Maio de 2018 à 06 de Junho de 2018, das
8h 30 min às 11h 30min e das 14h às 21:00hs, na secretaria acadêmica/Central de
Atendimento.
Para habilitar-se à matricula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) 1 via (original) do histórico escolar do ensino médio ou equivalente, contendo carga
horária, notas (Lei nº 9394/96);
b) 1 via do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente ou via do diploma
(xerox autenticado)
c) cópia dos seguintes documentos pessoais: titulo de eleitor; CPF; certidão de
nascimento ou de casamento(autenticada); carteira de identidade(autenticada); certidão
de regularidade perante o serviço militar (para os candidatos do sexo masculino);
comprovante de residência; comprovante de vacinas Bcg, Hepatite B, Difteria, Febre
Amarela e Tétano.
d) 01 (uma) foto 3x4 recente.
Em se tratando de alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis deverão
efetivar a assinatura do contrato de prestação de serviço junto à Secretaria Acadêmica
da FASURGS.

OBS: O candidato classificado que não apresentar, no ato da matrícula, toda
documentação solicitada perde sua vaga em função de outro candidato.
- Os candidatos classificados que não se apresentarem para matrícula nas datas definidas
neste manual serão considerados desistentes deste Concurso Vestibular.
- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, serão chamados, sucessivamente, os
candidatos com classificação imediata posterior a do último candidato classificado para
matrícula, a completar-se o número de vagas definido neste manual.
- As matrículas dos aprovados em segunda chamada será entre os dias 06 de Junho de
2018 à 11 de Junho de 2018, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 21:00hs, na
secretaria acadêmica/Central de Atendimento.

- Não serão deferidas matrículas condicionadas à posterior entrega de documentos.
Ocorrendo tal hipótese a matrícula será considerada NULA, e o candidato, eliminado da
lista de Classificados.
- Encerrado o período de matrícula, as eventuais vagas remanescentes serão oferecidas
aos candidatos com classificação posterior ao número de vagas do respectivo curso.

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA
1 – A prova de redação será feita em folha própria e deverá ter no mínimo 25 e no
máximo 30 linhas. Será oferecida ao candidato uma folha para rascunho da redação. O
peso da redação é equivalente a 10 questões com ( peso 2,0). Na prova de redação
haverá apenas o número da inscrição do candidato. O candidato deverá conferir se o
número é o correspondente ao do Cartão-resposta. Se não for, deve comunicar o fiscal
da sala. A folha definitiva de redação não deverá ser assinada nem conter qualquer
sinalização (rubrica, marca, etc.) que possibilite identificação do candidato.
2 – O “Caderno da Prova de Múltipla Escolha” será integrado por 50 ( Cinquenta)
questões, numeradas de 01 a 50. No dia da prova, ao receber o Caderno, o candidato
deve certificar-se de que o mesmo esteja completo. Se não estiver, comunicar o fiscal da
sala.
2.1- Prova com 50 questões com ( Peso 1,0) , envolvendo conteúdos de Língua Portuguesa (7
questões), Literatura Brasileira (6 questões), Biologia (6 questões), Química (6 questões),
Língua Estrangeira (5 questões) com opção de Inglês ou Espanhol , Matemática (5
questões) , Física (5 questões), História (5 questões), Geografia (5 questões).
3 – Cada questão terá 5 (cinco) alternativas de resposta, sendo 01 (uma) e apenas
01(uma) a resposta correta.
4 – Todas as questões deverão ser respondidas no Cartão-Resposta. Para evitar possíveis
enganos, o candidato deve anotar no caderno de provas as opções que julga certa e só
depois marcar no Cartão-Resposta a letra da respectiva questão.
5 – IMPORTANTE: O cartão-resposta é personalizado e não poderá ser substituído.
Portanto, só deve anotar as respostas no cartão quando houver certeza de que a questão
escolhida é a correta.
6 – Questões com mais de uma letra marcada, ou com marcação rasurada (mesmo que
legível), ou diferente do modelo indicado no próprio Cartão-Resposta, serão
consideradas erradas.
7 – ATENÇÃO: O candidato não deve fazer qualquer marca na parte superior do
cartão-resposta, ou seja, na parte onde está anotada a sua identificação.

8 – O tempo de duração da prova é de 04 horas.
9 – Para fazer os rascunhos, há o espaço das folhas do caderno de provas.
10 – É preciso apresentar-se no local da prova com, no mínimo, 30 minutos de
antecedência.
11 – No dia das provas, o candidato deve ter em mãos o documento de identidade com
foto, o seu cartão de inscrição e a caneta apropriada para marcar o Cartão-Resposta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
1 - Não será realizada prova fora do local ou dos horários definidos no “Manual do
Candidato”.
1.1 – Serão considerados eliminados deste Concurso Vestibular os candidatos que:
a – não comparecerem às provas;
b – se usarem de meios ilícitos para burlar:
b.1 – a identificação, nos dias de prova;
b.2 – a veracidade dos documentos apresentados em qualquer fase;
c- tiverem, no decorrer do Concurso Vestibular, atitudes incompatíveis à
disciplina necessária ao bom andamento do processo.
d – obtiverem nota 0 (zero) na redação.
1.2 – Os casos omissos neste edital serão decididos pela direção da FASURGS.

Passo Fundo, 23 de Abril de 2018.

Prof. Me. Celso Luiz Rigo
Diretor Geral

ANEXO I
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
1. PROVA DE REDAÇÃO:
Produção de um texto argumentativo, com 25 e no máximo 30 linhas, sobre uma
temática pré-definida e obedecendo aos seguintes critérios de correção:
• Estrutura textual
• Organização de ideias
• Adequação ao tema
• Vocabulário
• Correção de linguagem

2. PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
Será de caráter objetivo e constará de 50 (Cinquenta) questões, com cinco
alternativas de resposta, das quais uma única é correta, e versará sobre:
2.1 LITERATURA BRASILEIRA
•O candidato deve dominar as principais características de cada período literário, os
autores e suas respectivas obras.
• Barroco
• Arcadismo
• Romantismo
• Realismo
• Simbolismo
• Pré-Modernismo
• Modernismo (três tempos)

• Literatura do Rio Grande do Sul
•Atualidade literária – assuntos que envolvem televisão, teatro, cinema, seminários e
etc.
2.2 LINGUA PORTUGUESA
• Leitura e compreensão de textos: assunto; estruturação de texto, ideias principais e
secundárias, relação entre as ideias: intenção comunicativa: recursos de argumentação:
discurso direto ou indireto.
• Vocábulo: sentido de palavras e de expressão no texto; substituição de palavras e de
expressões no texto; sinônimos e antônimos.
• Gramática: emprego de classes de palavras; regência nominal e verbal; emprego do
acento indicativo de crase; colocação de termos e orações no período; transformação de
termos em orações e vice- versa; pontuação; ortografia; acentuação gráfica.
2.3 LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS E ESPANHOL)
A prova constará de um ou mais textos e abordará os seguintes pontos:
• Interpretação e compreensão do texto
• Estruturas gramaticais
• Vocabulário básico.
2.4 FÍSICA
• Introdução ao estudo da Física, grandezas, medidas, unidades do SI, CGS e MKGS;
• Operação com vetores;
• Cinemática;
• Movimento circular, radiano, velocidade tangencial e angular, penado, •freqüência,
aceleração centrípeta,
• Dinâmica
• Leis de Klepper, lei de Newton;
Energia, trabalho, potência, energias cinéticas e potencial, máquinas, polias, sistema de
polias, conservação de energia, atrito, rendimento de uma máquina;
• Hidrostática
Calor e temperatura
Natureza do calor e trabalho
Termodinâmica
Ondas
Acústica
Luz
Eletrostática

Campo elétrico
Corrente elétrica
Medidores elétricos
Magnetismo
Eletromagnetismo.
2.5 MATEMÁTICA
• Teoria elementar dos conjuntos
• Conjuntos numéricos: números reais e números complexos
• Equações e inequações do primeiro e segundo graus
• Geometria Plana: semelhança, relações métricas e áreas
• Progressões aritméticas e Progressões Geométricas
• Analise combinatória, arranjos, permutações e combinações
• Binômio de Newton
Probabilidade
Funções: função quadrática; funções exponenciais e logarítmicas
Equações e inequações exponenciais e logarítmicas;
Estudo de reta e circunferência
Geometria espacial: área e volume dos principais sólidos;
Sistemas e equações lineares: discussão e resolução
Matrizes
Determinantes
2.6 GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL:
• Noções básicas de localização: coordenadas geográficas/fusos horários/mapas
geográficos/escalas /projeções e legendas.
•A natureza e a questão ambiental: grandes domínios naturais/formação e transformação
da natureza/recursos naturais: política dilapidação e depredação ambiental/lutas pela
preservação do meio ambiente/problemas e questões ambientais e globais (camada de
ozônio, desertificação biodiversidade, Antártica).
• População, produção do espaço e dinâmica espacial: crescimento demográfico/teoria e
políticas demográficas/estrutura e composição da população urbana e rural/urbanização
e metropolização/indicadores de população economicamente ativa/população e
economia informal/padrões de consumo e de vida/movimentos sociais urbanos e rurais.
• Organização do espaço mundial: a nova ordem mundial: transformações políticas e
econômicas/interdependência e desigualdade nas relações entre as grandes potências e
os demais países/globalização econômica e financeira/blocos comercias e sistemas
comercias/tensão no mundo atual.

• Processo de ocupação e produção do espaço brasileiro: o Brasil, suas desigualdades
inter-regionais, inserção internacional, industrialização, o papel do Estado e do capital
privado, urbanização, transformações nas relações cidade-campo, atividade agrária.
•Atualidades: conjuntura internacional, nacional, regional, Brasil, Rio Grande do Sul,
Mercosul.
2.7 – HISTÓRIA
HISTÓRIA GERAL
• Antiguidade Clássica: Civilização Grego-romana
• Europa medieval e Islã
• Idade Moderna: Renascimento/Absolutismo/Reforma e Contra-Reforma/Expansão
Marítima/Antigo Sistema colonial/Racionalismo/Revoluções burguesas
• Idade Contemporânea: Revolução Industrial/ Imperialismo/Liberalismo/Emancipações
políticas na América Latina/ I Guerra Mundial/ Revoluções socialistas/ II Guerra
Mundial/ Guerra Fria/ Descolonização/ Conflitos étnico-religiosos: Oriente Médio,
África, Leste Europeu/ transformações nos anos 90.
HISTÓRA DO BRASIL:
• Período Colonial: Estrutura socioeconômica/ sistema político/administrativo
• Processo de emancipação política
• Período imperial: 1º Reinado/2º Reinado
• República velha: Sistema oligárquico/coronelismo/cafeicultura/crise da década de
1920
• Pós 1930: Relações internacionais
• Governos Militares: 1964/1980
• A Nova República e os dias atuais.
2.8 – QUÍMICA
• Misturas e substâncias
• Estudo dos gases
• Estudo de sólidos e líquidos
• Estrutura atômica
• Tabela periódica
• Ligações químicas
• Reações químicas
• Solução: conceitos, expressão da concentração de soluções
• Funções inorgânicas
• Reações iônicas
• Termoquímica

• Cinética química
• Equilíbrio químico
• Eletroquímica
• Compostos de carbono
•Principais funções orgânicas, propriedades e suas reações
•Fontes naturais e industriais de compostos orgânicos
•Compostos orgânicos de importância biológica.
2.9 – BIOLOGIA
• Organização dos seres vivos
• Estrutura e função das principais substâncias orgânicas e inorgânicas
• Estrutura, funcionamento, e tipos de células
• Relação estrutura – função em plantas
• Relação estrutura – função em animais
• Hereditariedade
• Bases moleculares da hereditariedade – DNA e RNA, código genético e síntese de
proteínas
• Mendelismo
• Teoria cromossômica da herança
• Mutações gênicas e cromossômicas, fatores mutagênicos e consequências de mutações
• Evolução biológica - teorias da evolução
• A diversidade da vida na Terra e classificação biológica
• Os princípios de classificação e nomenclatura de Lineu, hierarquia das categorias
taxonômicas, critérios modernos de classificação biológica (bioquímicos e genéticos), o
sistema de 5 (cinco) reinos (Monera, Protistas, Fungos, Plantas e Animais)
• Os Vírus
• Reino Monera
• Reino Protista
• Reino Fungi
• Reino Plantae
• Reino Animalia
• Ecologia
• Fundamentos ecológicos
• Estrutura dos ecossistemas
• Interações entre os seres vivos – predatismo, parasitismo mutualismo, comensalismo e
competição.
• Divisões da biosfera – biociclos (talassociclo, limniciclo e epinociclo) os grandes
biomas terrestres, as formações fitogeográficas do Brasil (localização composição e
importância) e as regiões zoogeográficas da Terra
• O homem e a biodiversidade e interações biopsicossociais: tipos de poluição e seus
efeitos sobre o homem e os ecossistemas; erosão e desmatamento; poluição do ar, da
água e do solo (química e radioativa); lixos (decomposição final e reciclagem); extinção
de espécies biológicas; atualização dos recursos naturais – uso da água e do solo;

recursos minerais renováveis; extrativismo e agricultura; a população humana:
crescimento, aspectos históricos e perspectiva; o processo saúde / doença.

Celso Luiz Rigo
Diretor Geral

