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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO 1º PROCESSO SELETIVO 2019 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA  
FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA – PERNAMBUCO 

 
1º SEMESTRE – 2019  

 
A BARROS MELO ENSINO SUPERIOR S/A, MANTENEDORA DA FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA/PE, no uso 
de suas atribuições legais, referente ao 1º Processo Seletivo 2019 que visa ao preenchimento de 100 (cem) vagas 
no curso de graduação em Medicina, torna pública a seguinte retificação ao Edital nº 01/2019, cujas alterações 
estão a seguir elencadas: 
 
1. No item 14, PROGRAMAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, ACRESCENTA-SE o subitem 14.7: 

 
14.7. PROGRAMA DE GEOGRAFIA: 

 
A regionalização do espaço mundial: os sistemas socioeconômicos; os espaços supranacionais, os países e as 
regiões geográficas. A análise geográfica da população mundial (dinâmica, estrutura, fluxos migratórios e 
conflitos). 
A regionalização do espaço brasileiro: o Estado e o planejamento territorial. As diferenças geográficas do 
processo de produção do espaço brasileiro (o processo de transformação, a valorização econômico-social e a 
divisão territorial do trabalho; as regiões brasileiras). O Brasil na economia mundial e os mecanismos de 
dependência e dominação em nível internacional, nacional, regional e local. A questão urbana e o espaço rural no 
Brasil (a importância dos processes de industrialização, de urbanização/metropolização, de transformação da 
produção agropecuária e da estrutura agraria). A relação entre produção e consumo no território brasileiro (o 
comercio interno e externo e a concentração espacial da riqueza; o desenvolvimento da circulação). A análise 
geográfica da população brasileira (dinâmica, estrutura, movimentos migratórios, condições de vida e de trabalho 
nas regiões metropolitanas, urbanas e agropastoris e os movimentos sociais urbanos e rurais).  
As grandes paisagens naturais da Terra: gênese, evolução, transformação; características físicas e biológicas. A 
estrutura interna da Terra (características e dinâmica; eras geológicas). As grandes unidades geomorfológicas do 
globo e do Brasil (estruturas e formas do relevo). A estrutura dos solos e os processos naturais e antropogênicos 
de degradação/conservação.  
A dinâmica da agua na superfície da Terra.  
A dinâmica climática e as paisagens vegetais no mundo e no Brasil.  
Os ambientes terrestres e o aproveitamento econômico (configuração e diferenças naturais).  
A questão ambiental: conservação, preservação e degradação.  
As fontes de energia, a estrutura energética e os impactos ambientais no mundo e no Brasil.  
A questão da agua e a destruição dos recursos hídricos.  
Os problemas ambientais atmosféricos, as mudanças climáticas e as consequências nas/das atividades humanas.  
A cartografia, subsidiando a observação, análise, correlação e interpretação dos fenômenos geográficos. A 
linguagem cartográfica e a representação gráfica (coordenadas, escala e projeções; os fusos horários; as novas 
tecnologias).  
 
2. No item 14, PROGRAMAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, ACRESCENTA-SE o subitem 14.8: 

 
14.8. PROGRAMA DE HISTÓRIA: 

 
História Geral  



 
 

 

Página 2 de 2 
 

Os primeiros povos: linguagem, cultura, sobrevivência. Antiguidade Clássica: Grécia (Do mundo micênico ao 
período homérico; Período arcaico e clássico; a polis; Período macedônico e cultura helenística.) e Roma (Da 
monarquia a república; O império; Crise e enfraquecimento do Estado.); Período Medieval: Cristianismo e igreja 
católica;  
Feudalismo e sociedade feudal.  
Mundo Moderno: Renascimento cultural. Reformas religiosas. Inquisição. Formação dos Estados modernos. 
Expansão marítima e constituição do espaço Atlântico. Mercantilismo e colonização. Absolutismo e Antigo 
Regime. As revoluções inglesas do século XVII. O nascimento das fabricas. Iluminismo e Liberalismo. Revolução 
Francesa.  
Mundo Contemporâneo: Do período Napoleônico ao Congresso de Viena. Nações e nacionalismos no século XIX. 
Ideias sociais e projetos revolucionários. Avanço industrial, capitalismo monopolista e imperialismo. Cientificismo 
e positivismo. Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa. Crise econômica, ascensão e consolidação do 
nazifascismo. Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria e os conflitos regionais. O colapso da União Soviética, a 
queda do Muro de Berlim e a "nova ordem mundial".  
História do Brasil:  
Povos indígenas na América portuguesa. Conquista portuguesa e resistência nativa. Colonização portuguesa no 
Brasil. Ocupação e exploração territorial. Diversidade da produção: da cana ao tabaco, do algodão ao ouro. 
Administração colonial e organizações sociais. Escravidão e outras formas de trabalho livre ou compulsório. 
Religião e religiosidades na colônia. Produção artística na colônia: diálogos e tensões culturais. As revoltas 
coloniais. Família real portuguesa no Brasil e a interiorização da metrópole.  
Brasil Imperial: A independência de 1822. O Primeiro Reinado e a consolidação do Império. O Período Regencial e 
as revoltas locais. Segundo Reinado: nacionalismo e federalismo. A política externa no Império: campanhas no 
Prata e Guerra do Paraguai.  A economia no Império: a ascensão do café e a primeira industrialização; Da mão de 
obra escrava a imigração. O movimento republicano. Românticos e naturalistas: produção cultural no Império.  
Brasil Republica: Proclamação e consolidação da república. Primeira República.  
Dinâmica política e poder oligárquico. Movimentos sociais e rebeliões civis e militares, urbanas e rurais. 
Industrialização e urbanização. Nacionalismo e cosmopolitismo na produção cultural. Crise econômica e golpe de 
1930. Getúlio Vargas: do governo provisório ao Estado Novo. Reorganização política e econômica. Autoritarismo e 
repressão. Democratização (1945-1964). O golpe de 1964 e o Governo Militar.  
Reorganização política, repressão e censura. Política e participação nos anos 1960: resistência e renovação 
cultural. Faces e fases do regime militar. Do "milagre" econômico a alta inflacionaria; do liberalismo a estatização. 
Abertura política e redemocratização. As incertezas da "Nova República". Estabilidade e tensão na ordem 
democrática.  
O Brasil e o mundo nas primeiras décadas do século XXI. 
 

 
Olinda/PE, 13 de novembro de 2018. 
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