s

2

ENTIDADE MANTENEDORA
UNICORP – Fortes Instituto Politécnico de Formação na Saúde

COORDENADOR (A) DE NÚCLEO
Danielle Santos

SUMÁRIO

3

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
Cursos na matriz - Sorocaba
Bolsas Integrais e Parciais – 100% das vagas

A UNICORP, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, declara abertas as
inscrições ao Vestibulinho 2021 para ingress em seus cursos de formação na Saúde,na unidade
física de Sorocaba/SP, estando os candidatos cientes de que a não apresentação de documento
com foto ocasionará a automática perda do direito de participar da prova classificatória.
O Processo Seletivo tem a natureza jurídica de um CONCURSO, onde vários candidatos estão
competindo para ocupação das vagas, com normas preestabelecidas neste Manual.
Para os fins do presente Processo Seletivo, utilizar-se-ão, indiferentemente, as designações
“Processo Seletivo” e “Vestibulinho”, produzindo, ambas, iguais efeitos.

1

ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO, CURSOS E VAGAS

1.1 O Processo Seletivo da UNICORP oferecerá a totalidade das vagas para os cursos da
unidade de Sorocaba por meio de uma única modalidade: prova presencial. Esta seleção será
dividida em 04 etapas sucessivas, cada uma das quais compreendendo inscrição, realização de
prova (somente na modalidade presencial), publicação de resultados e matrícula, com
consequente preenchimento progressivo das vagas. As vagas destinadas a primeira etapa
serão oferecidas,em sua totalidade,até o encerramento das etapas. São ofertadas 10% de
Bolsas para a modalidade100% (cem por cento)e as demais são inclusas na categoria de
Bolsas parciais, onde a porcentagem de acertos influenciará diretamente na classificação de
notas.
1.2
O candidato poderá concorrer nas duas modalidades de curso escolhido no ato do
preenchimento do formulário de pré-inscrição, conforme sua preferência.
1.3
Para concorrer, o candidato deverá realizar inscrição eletrônica, na qual indicará as opções
desejadas de curso.
1.4

O candidato que NÃO comparecer e qualquer etapa não poderá concorrer a etapa subsequente,
sendo o valor da taxa inscrição de R$35,00 (trinta e cinco reais) não reembolsável.

1.5

O candidato aprovado em qualquer das etapas, ao realizar matrícula, renuncia
automaticamente ao direito de concorrer nas etapas subsequentes, mesmo que já tenha
realizado sua inscrição.
2.

INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições devem ser feitas por meio da internet, pelo endereço eletrônico:
https://www.escolaunicorp.com/ , na area de vestibulinho.

2.2 Etapas e inscrições
O candidato poderá concorrer nas duas modalidades ou em uma delas, desde que faça sua inscrição
eletrônica para cada uma delas.
3.

LOCAIS E HORÁRIOS DE INSCRIÇÃO

O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar sua inscrição na Central de
Relacionamento/Atendimento do polo da instituição, nos seguinte endereço:
UNICORP – UNIDADE SOROCABA
Matriz
Rua Newton Prado, 350 - Vila Hortência
Segunda a sexta-feira: das 14h às 21h30
4.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO EM CASO DE APROVAÇÃO

4.1 Para a realização da inscrição, é necessária a apresentação dos seguintes documentos
na unidade: Cédula de Identidade do candidato, Cadastro de Pessoa Física do candidato ou
responsável legal (caso menor de idade), e comprovante de residência.
4.2 A inscrição será validada somente após a entrega de documentação e efetivo pagamento do
boleto bancário, no valor da inscrição.
4.3

O candidato deverá entregar, no dia da matrícula, uma foto 3x4 recente.

5.

TAXAS

5.1

Para a modalidade de prova presencial, a taxa de inscrição é de $35,00

6.

PROVAS DO PROCESSO SELETIVO

6.1

Prova da modalidade presencial

6.1.1 A prova da modalidade presencial terá grau de dificuldade dinâmico em todos os campos :
Ciências exatas, Ciências Humanas compostas de50 (cinquenta) questões objetivas demúltipla
escolha,abrangendo conhecimentos de Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química e
Redação.
6.1.2 A duração da prova será de 3 (três) horas e o candidato poderá sair do local de prova
somente após transcorrida 1 (uma) hora de seu início.

6.1.3 O total de pontos da prova do Processo Seletivo em modalidade presencial, será
a soma dos pontos obtidos em todas as disciplinas que compõem a prova,
agrupadas conforme apresentado aseguir:
6.1.4 As questões em forma de teste terão 5 (cinco) alternativas, das quais somente 1 (uma)
será correta.

6.1.5 A Redação é de caráter eliminatório, porém não acrescentará pontuação junto à prova.
6.1.6 Cada questão objetiva da prova terá peso dinâmico, conforme exposto no quadro abaixo do
parágrafo 6, alínea 6.1.4.
6.1.7 Será desclassificado o candidato que:
a) não realizar a prova;
b) não cumprir os procedimentos deconclusão dasprovas, cujasinstruções serão
informadas pelos fiscais de sala;
c) obtiver nota inferior a 3 (três) pontos na Redação;
d) obtiver 0 (zero) em algum grupo de disciplinas da prova objetiva.
6.1.8 A UNICORP se reserva o direito de reduzir a nota de corte descrita na alínea “c” do item
6.1.8 para os cursos em que o número de vagas ofertadas for superior ao número de
candidatos classificados.
6.2 Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato o porte e/ou o uso de:
a) máquinas calculadoras;
b) réguas de cálculo;
c) armas;
e) Celulares ou equipamentos eletrônicos similares ou qualquer outro material impresso;
f) bonés, gorros ou óculos escuro.
Observação: Não será permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato.
6.3 O candidato que não cumprir o item 6.3 será automaticamente desclassificado do Processo
Seletivo.
6.4 Só serão aceitas impugnações a questões apresentadas na prova até 1 (uma) hora após o
horário oficial detérmino da prova, por meio deenvio de e-mail para admunicorp@outlook.com
6.4.1 Julgada procedente a impugnação, a questão será anulada pela Comissão Organizadora do
Processo Seletivo e a pontuação correspondente a essa questão contará em favor de todos os
candidatos.
6.5

O candidato deverá comparecer ao local de prova com 15 (quinze) minutos de antecedência.
Caso ocorra atraso superior a 15 (quinze) minutos do início do processo seletivo, o candidato
estará desclassificado, não sendo possível a realização da prova.
6.6 O candidato deverá portar, obrigatoriamente, no dia da prova:
a) cédula de identidade (original)
Observação: O candidato que não portar/entregar o documento solicitados no item 6.9 será
impedido de realizar a prova e automaticamente desclassificado do Processo Seletivo de Inverno
2018.
6.7 A critério da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, durante a realização de todas as
provas poderá ser adotado o procedimento de identificação civil de todos os candidatos,
mediante verificação do documento de identificação, da coleta da assinatura e/ou das
impressões digitais e registro fotográfico.
6.7.1 A negativa do candidato à identificação na forma acima incorrerá na anulação da prova
e, por consequência, na sua automática eliminação do processo seletivo.

7.

CONVOCAÇÕES

7.1

A UNICORP efetuará chamadas para matrícula, seguindo a ordem de classificação da lista dos
classificados por curso, de acordo com o número de vagas remanescentes para a respectiva etapa e
prazos estabelecidos no Calendário do Processo Seletivo 2020.

7.2

Os candidatos convocados e que não efetuarem a respectiva matrícula poderão inscrever-se nas
eventuais vagas remanescentes no mesmo curso ou em outro curso, em novo vestibulinho caso
deseje.

7.3

Os candidatos convocados que efetuarem a matrícula e desejarem transferir-se de curso deverão
participar do processo regular de transferência interna, buscando a orientação da coordenação
pedagógica.

8. MATRÍCULA OU PRÉ-MATRÍCULA
8.1 Matrícula é ato que cria o vínculo do aluno com o seu curso e com a UNICORP. É considerado
matriculado o aluno que cumprir as seguintes condições:
a) Efetivar a assinatura do contrato
b) Pagamento da taxa de matrícula (caso haja).

8.2 Os documentos exigidos para a matrícula são:
a) 2vias impressas e assinadas pelo contratante etestemunhas do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais;
b) 1foto 3x4 recente;
c) CPF do candidato ou responsável legal (original)
d) RG (original)
e) comprovante de endereço
PROGRAMA DAS PROVAS
REDAÇÃO
Produção de texto que atenda às categorias de originalidade, objetividade, coesão e coerência,
observando a clareza e a correção de linguagem.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
- Conjuntos numéricos.
- Estudo das funções: domínio e imagem; gráficos; propriedades; composição; inversa; inequações.
- Funções polinomiais de 1º e 2º graus e função módulo.
- Exponenciais e logaritmos.
- Geometria plana: triângulos; polígonos; circunferências; áreas.
- Trigonometria: razões no triângulo retângulo; ciclo trigonométrico; relações e fórmulas de
transformação; equações.
- Sequências: PA e PG.
- Matrizes e determinantes.
- Sistemas de equações lineares: resolução e discussão.
- Análise combinatória eprobabilidade.
- Binômio de Newton.
- Geometria espacial de posição e métrica (sólidos).
- Geometria analítica: o ponto; a reta; a circunferência.
- Números complexos: operações e representação geométrica.
- Polinômios e equaçõesalgébricas.
- Matemáticabásica:grandezas proporcionais; regrasdetrês simplese compostas; porcentagem;
juros simples ecompostos.
- Raciocínio lógico-matemático: problemas.
FÍSICA
Mecânica
- Mecânica da partícula: conceito de partícula, cinemática escalar e vetorial, queda livre e
movimento de projéteis, movimento circular, conceitos de massa e de força, referenciais
inerciais,forças atuantes numa partícula, resultante de um sistema de forças, leis de Newton e aplicações,
conservação de momento linear, colisões unidimensionais, lei da gravitação universal, conceito de peso,
leis de Kepler, movimento de planetas e satélites em órbitas circulares, trabalho e potência, energia
cinética, energia potencial, lei de conservação da energia mecânica, movimento oscilatório,
oscilador harmônico simples.

Sistemas de muitas partículas: centro de massa; estática de sólidos: momento de uma força, momento
resultante, condições de equilíbrio de um corpo rígido; massa específica e densidade; conceito de
pressão hidrostática: princípios de Pascal e de Arquimedes, teorema fundamental; corpos flutuantes.
Termologia
- Equilíbrio térmico. Conceito de temperatura. Escalas termométricas. Dilatação térmica de líquidos e
sólidos. Transmissão do calor. Calor específico e capacidade térmica. Calorimetria. Mudança de
estado. Transformação de energia mecânica em térmica. Conceito de gás ideal. Lei dos gases
ideais.
Fenômenos ondulatórios e Acústica
- Tipos de onda. Propagação de um pulso numa corda. Princípio da superposição. Reflexão. Refração
e interferência. Comprimento de onda. Ondas senoidais. Ondas estacionárias.
Harmônicos. Propagação do som. Fontes sonoras. Efeito Doppler.
Eletricidade e Magnetismo
- Carga elétrica. Constituição atômica. Condutores e isolantes. Lei de Coulomb. Campo elétrico.
Linhasdeforça. Potencialelétrico. Superfíciesequipotenciais. Campo elétricouniforme; superfícies
equipotenciais associadas; diferenças de potencial entre dois pontos do campo; movimento de uma carga
puntiforme.Correnteelétrica. Geradores. Resistores. LeideOhm. Associaçãode resistores. Energia e
potência. Efeito Joule. Circuitos elementares. Capacitores. Associação de capacitores. Ímãs. Campo
magnético: linhas de força do campo magnético. Ação do campo magnético sobre cargas elétricas.
Camposmagnéticosgerados por correntes elétricas. Magnetização. Induçãoeletromagnética: Leide
Lenz e Lei de Faraday. Noções de corrente alternada.

QUÍMICA
Geral e Inorgânica
- Sistemas químicos: medidas, propriedades gerais da matéria e estados físicos, leis ponderais,
noções de equações químicas do cotidiano, substâncias puras e misturas, sistemas homogêneos e
heterogêneos e separação de misturas.
- A estrutura do átomo: noções e evoluções do conceito de modelo atômico e distribuição eletrônica,
utilizando níveis e subníveis.
- A classificação periódica dos elementos: estrutura geral da tabela periódica; propriedadesperiódicas
e aperiódicas.
- Ligações químicas: conceitos fundamentais e tipos de ligações entre átomos; geometria das
moléculaspequenas; polaridade dasligaçõesquímicas e tiposdeligações entremoléculas.
- As funções inorgânicas: conceitos de ácidos, bases, sais e óxidos; classificações gerais em cada
função química e seu cotidiano; nomenclatura dos compostos químicos.
- As reações químicas: classificações das reações, balanceamento, número de oxidação, massas
atômicas e moleculares; conceito de mol e cálculos estequiométricos.
- As soluções: curvas de solubilidade; tipos de soluções; expressões de concentração; propriedades
coligativas; solução coloidal; o cotidiano das soluções.
- Termoquímica: relações entre reações e calor associado ao processo e cálculo de DH.
- Cinética química: velocidade de processos químicos e fatores que influenciam; aplicação dacinética
no cotidiano.
- Equilíbrio químico: conceito de constante de equilíbrio; fatores que influenciam o deslocamento do
equilíbrio; reações reversíveis e irreversíveis; equilíbrio homogêneo e heterogêneo.- Equilíbrio iônico: fator
de Van’t Hoff; equilíbrio e forças envolvendo ácidos e bases; pH e hidrólise
de sais.
- Eletroquímica: pilhas; conceito de potencial de eletrodo; eletrólise.
- Os fenômenos nucleares: natureza das radiações; meia-vida dos isótopos radioativos e reações
nucleares no cotidiano.
Orgânica
- Os compostos do carbono: suas ligações; formação de cadeias e noções de isomeria.
- Das funções orgânicas: hidrocarbonetos, compostos oxigenados, nitrogenados e derivados
halogenados; suas reações químicas, nomenclaturas e propriedades físicas e químicas; moléculas
orgânicas ligadas ao metabolismo dos seres vivos.
- Polímeros: noções e tipos.
- Petróleo: seus derivados.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de texto
- Compreensão e interpretação de textos literários e informativos e/ou fragmentos extraídos de
livros, revistas ejornais.
Gramática
- Fonética e fonologia: classificação dos fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais,
dígrafos, divisão silábica, ortoépia e prosódia.
- Ortografia.
- Acentuação gráfica.
- Morfologia: estrutura e formação das palavras. Classes gramaticais.
- Sintaxe: análisesintática: períodos simplesecompostos. Concordância verbalenominal. Regência verbal e
nominal. Colocação pronominal.
- Pontuação.
Linguagem
-Figuras e vícios de linguagem.

