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APRESENTAÇÃO

A presente publicação tem por objetivo fornecer as orientações necessárias ao
candidato ao Concurso Vestibular/2019. O candidato deverá ler cuidadosamente as
instruções aqui contidas, preencher corretamente a Ficha de Inscrição e efetivá-la,
conforme as orientações; observar atentamente o horário das provas e a documentação
exigida para ingressar no local dos exames; além de informar-se sobre os conteúdos
programáticos exigidos para o Concurso.
Caso as instruções não tenham esclarecido todos os aspectos relativos ao Concurso,
os candidatos que necessitarem de informações adicionais poderão obtê-las pelo telefone:
(0XX22) 3853-3393 ou 3851-0667 ou via internet http://www.fasap.com.br.

Adolfo Rodrigues Reis
Diretor da FASAP
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2 – INFORMAÇÕES
A Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP) é uma instituição já integrada à realidade de uma cidade
que experimenta inédito incremento em todos os setores da economia, com inquestionável efeito positivo nos
indicadores sociais da população local e de toda a região. Foi concebida para perseguir as mais exigentes
metas de excelência, buscando oferecer, desde o início, ao estudante, o que há de melhor e mais atualizado
na área educacional, desde o acervo bibliográfico até a adequação de seu espaço físico.
Seu credenciamento foi concedido pelo Ministério da Educação no dia 18 de março de 2004, por
intermédio da Portaria Nº. 702, e seus cursos, o seu recredenciamento foi concedido pela Portaria nº.
1.312(DOU 17/11/2016), o bacharelado em Administração, autorizado pela Portaria Nº. 703, Bacharelado em
Direito pela Portaria Nº. 4.204, Licenciatura em Educação Física pela Portaria Nº. 350 de 23 de Abril de 2007,
o Bacharelado em Enfermagem pela Portaria Nº. 539 de 14 de Abril de 2009, publicadas no Diário Oficial da
União, no dia 19 de março de 2004, o Bacharelado em Engenharia Civil pela Portaria Nº 120 de 15 de março
de 2013 e o Bacharelado em Psicologia pela Portaria Nº 913 de 27 de novembro de 2015.
A FASAP consolida as aspirações de uma equipe de educadores e de uma comunidade que acreditam
no disseminar da educação como recurso fundamental para a promoção das pessoas, em sua formação
intelectual e no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, em evidente soma de esforços
em todas as vertentes da atividade socioeconômica e cultural.
As diretrizes curriculares empenham-se na oferta de cursos estruturados de forma autônoma e
criativa, visando à formação integral de recursos humanos bem preparados intelectualmente e aptos ao
exercício técnico e profissional da profissão. Para isso, a construção do conhecimento se faz pela soma de
concepções, relacionando disciplinas e conteúdos como saberes justapostos ou superpostos, reformulando
sempre o que já foi pensado, em prol da reconstrução do raciocínio acadêmico na área.
A FASAP tem como suporte um projeto consolidado no excelente nível de qualificação de seu pessoal
docente e técnico-administrativo, bem como na infraestrutura, que preenche plenamente as exigências para
o funcionamento de uma instituição modelar.
As instalações atuais dispõem de amplo espaço para alunos, professores e funcionários, ainda, com
a possibilidade de ampliações no próprio local. A construção de sua sede própria, no Aeroporto, é uma das
metas prioritárias, consolidando a presença da FASAP em Santo Antônio de Pádua.
A cidade de Santo Antônio de Pádua está situada no Noroeste Fluminense, com o município
estendendo-se pela área de 610 quilômetros quadrados. É servida pelas rodovias estaduais RJ-186, RJ-116
e RJ-188. Possui localização geográfica privilegiada por sua centralidade e vantagem locacional em função
do eixo da rodovia que liga São Paulo e o Sudeste de Minas Gerais e Espírito Santo. O município é
considerado pelo CIDE-RJ, o primeiro colocado na região em captação de investimentos, na classificação do
índice de qualidade dos municípios.
Distância dos Grandes Centros – Rio de Janeiro (250 Km), São Paulo (590 Km) e Belo Horizonte
(410 Km).
População Total – 40 mil habitantes.
Principais Atividades Econômicas – Pedras decorativas (maior produtor do Estado do Rio de
Janeiro), Fábricas de papel, Pecuária de leite e de corte, Bebidas, Construção civil, Centros médicos e
hospitalares, Atacadistas, Distribuidores de produtos alimentícios, Fábricas de móveis e Serviços. Os
consumidores contam com concessionárias Ford, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Mercedes Benz e Honda.
Informações Turísticas – O município é cortado pelo majestoso Rio Pomba, com suas lindas
cachoeiras, com destaque para a Cachoeira dos Macacos e para o circuito de canoagem, localizado entre o
distrito de Paraoquena e a Cidade, onde são realizadas anualmente várias etapas do campeonato brasileiro
da canoagem de descida.
Santo Antônio de Pádua conta, ainda, com dois centros de compra (Pádua Shopping e Café
Shopping), o Teatro Municipal Geraldo Tavares André e o Centro de Cultura José Lavaquial Biosca. O
município conta também com emissoras de rádio, retransmissoras das principais redes de T e significativo
número de periódicos.
Com a boa campanha de conscientização de preservação ambiental, já é possível observar várias
espécies de peixes nas águas do Rio Pomba, notadamente na ponte Raul Veiga, onde cardumes de tainhas
passeiam tranquilamente, além de contar com três estações de pesque-e-pague, com amplas instalações.
Rede Hoteleira e Restaurantes – A cidade conta com ótimas opções em hotéis e restaurantes,
dignos de uma cidade hospitaleira: bom cardápio e conforto.
Datas Comemorativas – Vários eventos cívicos e culturais são realizados anualmente, como o
Festival do Folclore, Festas Natalinas, Carnaval, Semana da Pátria, Dia das Crianças, Teatro, Exposição
Agropecuária, Jogos Estudantis, Festival da Canção Popular e 13 de Junho, dia de Santo Antônio, padroeiro
da cidade.
4

3– CURSOS OFERECIDOS
O Quadro 1 sintetiza as informações relativas aos cursos de graduação da FASAP e contém o nome do
curso e o número de vagas oferecidas no Vestibular 2019/1º semestre. A duração mínima do curso para o
Bacharelado em Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Psicologia são cinco (5) anos, para o Bacharelado em
Administração são quatro (4) anos, e, três (3) anos para Licenciatura em Educação Física.
QUADRO 1 – DADOS SOBRE O CURSO OFERECIDOS

CURSO

VAGAS

Administração
Direto
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Psicologia

120
80
50
60
40
50

4 – INSCRIÇÕES
Somente poderá se inscrever no Vestibular/2019+ da Faculdade Santo Antônio de Pádua - FASAP, o
candidato que esteja cursando o ensino médio ou possua o certificado de conclusão deste nível de ensino
obtido pela via regular ou da suplência (Portaria no 391, do MEC de 07/02/2002). Satisfeita esta exigência, o
candidato deverá preencher corretamente a ficha de requerimento de inscrição. O PREENCHIMENTO DA
FICHA É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE
RECLAMAÇÕES, EM RAZÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DO PREENCHIMENTO
INADEQUADO DO REQUERIMENTO. Deve, portanto, o candidato ler atentamente as instruções do
formulário e conferir minuciosamente as informações prestadas, após o seu preenchimento. O candidato
deverá preencher corretamente o respectivo requerimento e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$
35,00 (trinta e cinco reais), nas agências da Caixa Econômica Federal, nas Casas Lotéricas. O candidato
deverá inscrever-se pela internet no seguinte endereço: www.fasap.com.br ou na recepção da FASAP.
O candidato deverá verificar o período de inscrição, pois só serão aceitas as inscrições
efetuadas no período de 15 de outubro a 29 de novembro de 2018.
4.1 – Instruções para Preenchimento do Formulário de Inscrição
A seguir, apresentam-se esclarecimentos sobre os diversos campos da ficha:
 Nome completo do candidato – coloque seu nome e sobrenome por extenso.
 E-mail
 Data de nascimento – escreva o dia, mês e ano de seu nascimento, iniciando com zero quando o número for
inferior a 10.
 Documento de identidade e CPF – coloque o número de seu documento de identidade, a sigla do órgão expedidor
e a sigla da Unidade da Federação (Estado) respectiva e o número do CPF. Escreva os algarismos com bastante
clareza, pois este número será conferido por ocasião da realização das provas.
 Endereço do candidato e telefone– os espaços seguintes devem ser preenchidos com o máximo cuidado.
 É deficiente físico, que necessita de tratamento especial? – Essa informação visa propiciar
atendimento adequado a deficientes físicos que necessitem de sala especial para a realização dos
exames e assistência direta do fiscal, ou que tenham dificuldade de locomoção para acesso ao local das
provas. Sendo esse o seu caso, assinale com um X a quadrícula e indique, no espaço devido, o apoio
necessário.
 Para pesquisa, responder as duas perguntas a seguir: 1. Participou da Mostra de Profissões? 2.
Tem interesse em algum curso diurno?
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5 – LOCAL DE PROVAS E CALENDÁRIO GERAL
As provas do Vestibular serão realizadas no dia 02 DE DEZEMBRO DE 2018, na Faculdade Santo
Antônio de Pádua - FASAP, Rua Deomar Jaegger, 02 – Alequicis, Santo Antônio de Pádua – RJ, de 9:00 às
13:00 h.
As provas somente serão aplicadas havendo, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) candidatos inscritos
por curso.
A FASAP se reserva ao direito de iniciar novas turmas, em 2019, observando o número mínimo, de 40
(quarenta) alunos regularmente matriculados por curso.
O Quadro 2 resume o calendário do Vestibular/2019, indicando datas e horários relevantes.
QUADRO 2 – CALENDÁRIO GERAL DO VESTIBULAR/2019
EVENTO
Inscrições

DATA

HORÁRIO

15/10 a 29/11/2018

14h às 21h
das 9h às 13h

Aplicação das provas

02/12/2018

Divulgação da relação dos
aprovados

04/12/2018

A partir das 18h

Matrícula

05/12/2018
a
14/12/2018

Das 14h às 20h

6 – CONCURSO VESTIBULAR
6.1 – Provas do Vestibular
O Vestibular da Faculdade Santo Antônio de Pádua–FASAP será aplicado em apenas um dia e
compreenderá prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, com 10 questões de múltipla escolha,
Conhecimentos Gerais, com 20 questões de múltipla escolha, e Redação, abordando o conteúdo do ensino
médio, apresentado no final deste manual. O Quadro 3 resume a estrutura do Vestibular da FASAP.

QUADRO 3 - ESTRUTURA DO VESTIBULAR DA FASAP
PROVAS

HORÁRIO

NÚMERO DE
QUESTÕES

TIPO DE
QUESTÕES

TOTAL DE
PONTOS

10

Múltipla escolha

30

8
7
5

Múltipla escolha
Múltipla escolha
Múltipla escolha

15
15
10

Discursiva

30

−

100

Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira
Conhecimentos Gerais
História
Geografia
Matemática

9h às 13h

Redação

TOTAL

-

30

6.2 – Instruções para a Realização das Provas
 O candidato deverá estar munido no dia das provas do seu comprovante de inscrição, do original do
documento de identidade e caneta esferográfica preta ou azul.
 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas 30 (trinta) minutos antes do horário
previsto para o início.
 Não será permitida a entrada do candidato no local das provas após trinta minutos do horário de início.
 O candidato deverá apresentar, na entrada, o comprovante de inscrição e o documento de identidade.
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 Não será permitida a entrada na sala de provas com calculadora, relógio, agenda, telefone celular ou
qualquer outro dispositivo eletrônico, chapéu ou boné. Recomenda-se aos candidatos de cabelos longos
mantê-los presos, deixando as orelhas à mostra.
 As opções para as questões de múltipla escolha deverão ser assinaladas na própria questão. Somente
deverão ser repassadas – a caneta – para a folha de respostas, após a realização de toda a prova.
Na folha de respostas não poderá haver rasuras nem dobras.
 As assinaturas de presença e a entrega das folhas de respostas das questões de múltipla escolha
e da folha de Redação são de inteira responsabilidade do candidato.
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se do recinto após uma hora.
6.3 – Condições de Eliminação e Classificação
6.3.1. Serão eliminados do Concurso Vestibular os candidatos que:
6.3.2. Não alcançarem o mínimo de 20% do valor total da Redação, ou seja, 6 (seis) pontos dos 30
(trinta) possíveis.
6.3.3. Não alcançarem 20% do PRF (percentual de rendimento final).
6.3.4. Tirarem 0 (zero) em qualquer uma das provas (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira ou
Conhecimentos Gerais).
6.3.5. Não realizarem a uma das provas.
6.4 – Divulgação do Resultado e Matrícula dos Aprovados
O resultado do Concurso Vestibular com a relação dos aprovados será divulgado no dia 04 de
Dezembro de 2018, a partir das 18 horas, sob a forma de relação nominal, de candidatos por curso, via
internet – http://www.fasap.com.br/ e lista afixada no mural e na secretaria da Faculdade.
O candidato que não se apresentar com a documentação exigida na data e horário previstos para a
matrícula, perderá o direito à vaga.
6.5 – Matrícula
O candidato aprovado e apto à realização da matrícula efetuará, neste ato, o pagamento da primeira
parcela da semestralidade.
Terá direito à devolução de 70% (setenta por cento) da importância paga à título de matrícula o
candidato que solicitar, por escrito, junto ao Registro Acadêmico sua desistência de vaga até 01/02/2019.
6.6 – Aproveitamento de Disciplinas:
Os candidatos aprovados e interessados em aproveitar disciplina(s) cursada(s) anteriormente em
Instituições de Ensino Superior deverão dirigir-se ao Registro Acadêmico no mesmo dia da matrícula, munidos
do histórico escolar, dos programas analíticos das disciplinas para as quais pleiteiam aproveitamento de
disciplinas e dos critérios de avaliação do rendimento acadêmico.
O aproveitamento de disciplinas obedecerá às normas expressas do Regimento da FASAP.
7 – PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
7.1 – Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
A prova será elaborada com base em textos não literários e/ou literários. Os primeiros versarão sobre
temas de cultura geral e serão, preferencialmente, de cunho dissertativo, evitando-se que apresentem
vocabulário marcadamente regional ou especializado. Os segundos serão extraídos de obras representativas
das fases de nossa literatura. Nas questões de compreensão e interpretação de textos, procurar-se-á avaliar
a capacidade do candidato de decodificar adequadamente enunciados escritos da língua, indagando-se sobre
o sentido das palavras, expressões ou estruturas frasais, bem como sobre o significado global de períodos,
parágrafos e do texto. Neste último caso, é importante levar em conta as recorrências e correspondências
pelas quais o texto se organiza.
Quanto aos aspectos gramaticais, pretende-se verificar, principalmente, a capacidade de reflexão do
candidato sobre os fatos da língua, sua habilidade em depreender o valor e a função das formas linguísticas,
pelo estabelecimento de relações de oposição e semelhança entre elas, bem como a pertinência de seu uso
num dado contexto. As questões focalizarão, principalmente, a modalidade culta da língua portuguesa no
Brasil, em seu registro formal.
a)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO(S) – Leitura e análise de textos. Compreensão do sentido de certos termos à
luz de um dado contexto. Relacionamento de palavras, expressões ou estruturas oracionais a outras de
sentido oposto, análogo ou equivalente. Apreensão ou inferência de pontos de vista, ideias ou
sentimentos. Compreensão de inter-relações de ideias. Distinção de afirmações básicas e afirmações
acessórias. Resumo das ideias básicas do texto ou de alguma passagem. Reconhecimento de formas e
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estilos de composições literárias, relacionando-os com o significado global do texto. Reconhecimento de
procedimentos de linguagem poética e de técnica narrativa, identificando sua função no texto.
b)

GRAMÁTICA – Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Os
constituintes da oração e a composição do período. Regência nominal e verbal. Concordância nominal
e verbal. Colocação dos termos na frase. Pontuação. O sistema ortográfico vigente.

c)

LITERATURA BRASILEIRA – Estudos funcionais de periodização literária na Literatura Brasileira.
Quinhentismo, Barroco, Arcadismo. Romantismo, Realismo, Simbolismo. Pré-Modernismo e
Modernismo. A contemporaneidade.

7.2 – História
Este programa de História oferece aos estudantes uma sequência de conteúdos necessários à
preparação do candidato. Esta sequência apresenta diretrizes para o estudo e análise da História das
sociedades humanas no tempo. Espera-se que o candidato analise e interprete criticamente os fenômenos
históricos, por meio da identificação de semelhanças e diferenças entre os mais diversos contextos. Para
tanto, o candidato deverá conhecer os fundamentos teóricos básicos da História que dão sentido aos
seguintes conteúdos:
a)

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS – Fundamentos da investigação histórica: objetos e fontes do
historiador, periodizações.

b)

ANTIGUIDADE OCIDENTAL – Grécia e Roma: economia, sociedade, política, filosofia, artes e mitologia.

c)

IDADE MÉDIA NA EUROPA OCIDENTAL – Feudalismo: organização econômica e a sociedade das três ordens.
O papel da Igreja Católica no mundo medieval europeu. Crise do feudalismo e as origens do capitalismo.

d)

CONSTRUÇÃO DO MUNDO MODERNO – Humanismo e Renascimento. Reformas religiosas. Formação dos
Estados modernos. Absolutismo, mercantilismo, expansão marítima e comercial e a conquista da
América espanhola e portuguesa.

e)

COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA/BRASIL – Populações pré-colombianas. Exploração colonial: formas de trabalho
e de produção econômica, organização político-administrativa, cultura e sociedade. Resistências e
conflitos sociais no Brasil e nas colônias espanholas da América.

f)

FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO – A revolução científica do século XVII, Revolução Inglesa,
Revolução Industrial, Iluminismo, Liberalismo, crise do Antigo Regime e Revolução Francesa.

g)

FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS NAS AMÉRICAS – Processo de independência dos Estados Unidos.
Emancipação política das colônias espanholas e portuguesa. Brasil Império: estruturação da ordem
monárquica, construção do espaço territorial e consolidação do poder da elite agrário-exportadora,
conflitos internos e externos, contestação social e transformações político-institucionais.

h)

CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA ORDEM BURGUESA – As revoluções liberais. A unificação italiana e alemã.
Guerra civil americana. Imperialismo e neocolonialismo. Movimentos de contestação à ordem burguesa:
movimentos operários, socialismo, comunismo e anarquismo.

i)

BRASIL REPÚBLICA – Consolidação da ordem política republicana, “política do café-com-leite”, movimentos
de contestação e de cultura, tenentismo, comunismo, anarquismo, crise do modelo agrário-exportador e
populismo, políticas desenvolvimentistas, regimes autoritários e redemocratização. Mudanças
econômicas e políticas recentes. Formas de resistência e movimentos sociais.

j)

CRISE DO CAPITALISMO, GUERRAS E REVOLUÇÕES NO SÉCULO XX– I Guerra Mundial, Revolução Russa,
Crise de 1929, II Guerra Mundial e Guerra Fria. Descolonização da Ásia e África. Revoluções socialistas
no mundo contemporâneo. Movimentos de contracultura, feminismo, conflitos étnicos e ambientalismo.
Neoliberalismo e mundialização da economia. Terrorismos e o conflito árabe-israelense. A nova ordem
mundial, Estados Unidos e o mundo contemporâneo.

7.3 – Geografia
O candidato deverá demonstrar conhecimento da organização do espaço mundial, do espaço brasileiro
e das suas inter-relações. O estudo do programa proposto deverá contribuir para que o candidato desenvolva
hábitos de leitura e análise crítica, essenciais para todos aqueles que almejam ingressar num curso superior.
Espera-se que o candidato seja capaz de interpretar mapas, gráficos, dados estatísticos e textos geográficos,
bem como de analisar fatos e processos no contexto geográfico e redigir respostas com clareza.
a) A GEOGRAFIA COMO CIÊNCIA DO ESPAÇO - Conceitos básicos; território, lugar, paisagem e região. A
produção do espaço geográfico.
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b) REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO- Técnicas cartográficas; escalas, fusos horários, coordenadas
geográficas; projeções cartográficas. Os mapas e as visões de mundo. Movimentos da Terra, estações
do ano.
c) ESPAÇO GEOGRÁFICO E DINÂMICA AMBIENTAL - O planeta Terra: estrutura; dinâmica interna e externa;
tectônica global e suas relações com o relevo e com a ocorrência de recursos minerais. Processos
geomorfológicos e formas de relevo. Geologia e geomorfologia do Brasil. A dinâmica atmosférica:
fenômenos meteorológicos e climáticos e sua relação com as atividades socio-econômicas. Hidrografia e
recursos hídricos: distribuição, disponibilidade, usos e degradação. Biosfera: solos, vegetação e fauna;
As grandes paisagens naturais do globo. Principais paisagens do Brasil.
d) ESPAÇO GEOGRÁFICO E DINÂMICA SÓCIO-ECONÔMICA – Espaço industrial: tipos de indústrias, fatores
locacionais, diferentes formas de industrialização no mundo. A revolução científico-tecnológica e suas
implicações nos processos de industrialização. Divisão Internacional do Trabalho; Industrialização e
urbanização. O espaço urbano: o processo de urbanização nos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, redes urbanas, metropolização, problemas urbanos, exclusão social, relação campocidade. Espaço Rural: agricultura, crescimento econômico e desigualdades. Condicionantes naturais da
produção agrícola. Agricultura e meio ambiente: sustentabilidade x produtividade. A diversidade na
organização do espaço rural. Movimentos sociais no campo. Agricultura nos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos. Modernização da agricultura: complexos agroindustriais, expansão da fronteira
agrícola no Brasil, o modelo agroexportador brasileiro, estrutura fundiária brasileira.
e) POPULAÇÃO – Os contrastes populacionais existentes no espaço mundial: contrastes na distribuição
espacial da população, no crescimento demográfico e na distribuição de renda. O contraste Norte-Sul:
desenvolvimento x subdesenvolvimento. A estrutura da população nos países ricos e nos países pobres.
Principais fluxos migratórios na atualidade no mundo e no Brasil. Políticas de controle da natalidade,
teorias demográficas, indicadores socioeconômicos, PEA, desemprego, subemprego. Aspectos
socioculturais: consumo, religião.

f) PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO - Fluxos de produtos, capitais, serviços e informações.
Blocos econômicos, conflito centro-periferia, movimentos regionalistas no mundo. A questão ambiental
no mundo. Administração de áreas em comum (Antártida e oceanos) e de interesses comuns (paz,
segurança, desenvolvimento, meio ambiente). Crises econômicas e sociais nos países periféricos.
g) GEOGRAFIA DO BRASIL – O Brasil no contexto da globalização. Os processos de industrialização e
urbanização: O papel do Estado e do capital estrangeiro; concentração espacial e financeira da atividade
industrial; As fontes de energia; As redes urbanas e o processo de metropolização. O espaço agrário: A
modernização brasileira e as alterações na produção agrícola, na estrutura fundiária e nas relações de
trabalho. A dinâmica das fronteiras agrícolas. Transportes, fluxos e a organização do espaço: A densidade
das redes rodoviária e ferroviária; A política rodoviarista; Os transportes e a integração do espaço
nacional. População: Crescimento demográfico, distribuição e estrutura da população e as migrações
internas. Espaço natural brasileiro: A estrutura geológica e sua relação com as riquezas minerais. O relevo
e sua influência na ocupação humana; Paisagens naturais do Brasil; A modernização do país e o impacto
sobre o meio ambiente. Os contrastes regionais e as divisões regionais do Brasil.
7.4 – Matemática
O candidato deve demonstrar conhecimentos para:
- a utilização sistemática do raciocínio lógico dedutivo para chegar a conclusões ou resultados, a partir
de proposições ou dados numéricos;
- o uso dos principais conceitos matemáticos, axiomas e teoremas.
a) CONJUNTOS – Noção de conjunto. Pertinência. Notações. Inclusão e subconjuntos. Conjunto das partes
de um conjunto, igualdade de conjuntos. Operações com conjuntos: reunião, interseção, diferença e
complemento. Produto cartesiano.
b) NÚMEROS – Números naturais, operações fundamentais, sistemas de representação dos números.
Números inteiros, operações fundamentais, divisibilidade, fatoração, máximo divisor comum e mínimo
múltiplo comum. Números racionais, operações fundamentais, representação decimal dos números
racionais. Raiz quadrada. Números reais, operações fundamentais, representação geométrica dos
números reais. Números complexos. Complexo conjugado, módulo, operações fundamentais, potência
de números complexos, raízes n-ésimas de números complexos, forma binomial e forma polar.
c) SISTEMA NUMÉRICO – Medida de comprimentos, áreas, volumes, ângulos, massas e tempo. Sistemas
usuais. Sistema métrico decimal.
d) CÁLCULO ALGÉBRICO – Operações com expressões algébricas. Produtos notáveis. Cálculo de potências e
de radicais. Expoentes negativos e fracionários.
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e) EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES ALGÉBRICAS – Conceito. Resolução de equações e inequações de 1o e 2o graus.
Problemas com equações, sistemas de equações e sistemas de inequações. Decomposição de um
polinômio em fatores de 1o grau. Relações entre raízes e coeficientes de equação algébrica. Relações de
Girard. Raízes complexas. Raízes racionais.
f)

POLINÔMIOS – Definição. Igualdade de polinômios. Zeros ou raízes de polinômios. Adição, subtração,
multiplicação e divisão de polinômios. Divisão por (x-a). Algoritmo de Briot-Ruffini.

g) GEOMETRIA PLANA – Semirretas, semiplanos, segmentos e ângulos. Retas perpendiculares e retas
paralelas. Triângulos e polígonos. Circunferência e círculo. Linhas proporcionais. Semelhança de figuras.
Relações métricas em triângulos, círculos e polígonos regulares. Área de polígonos. Área do círculo e de
figuras circulares. Estudo das principais propriedades da elipse, da hipérbole e da parábola.
h) GEOMETRIA NO ESPAÇO – Postulados. Determinação do plano. Posições relativas de retas e planos. Retas
perpendiculares e ortogonais. Reta e plano perpendiculares. Distâncias. Planos perpendiculares.
Projeção ortogonal. Estudo dos sólidos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Áreas e volumes dos
cilindros, cones e respectivos troncos. Princípio de Cavalieri. Poliedros.
i)

GEOMETRIA ANALÍTICA – Coordenadas cartesianas no plano. Distância entre dois pontos. Ponto que divide
um segmento segundo razão conhecida. Gráficos de desigualdades envolvendo ax + by + c. Posição
relativa de retas. Ângulo entre retas. Perpendicularidade. Distância de um ponto a uma reta.
Circunferência. Posições relativas de pontos, retas e circunferências. Seções cônicas: elipse, hipérbole,
parábola.

j)

NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINITA – Cálculo combinatório, arranjos, combinações e permutações, simples e
com repetição. Binômio de Newton. Matrizes: definição, igualdade, adição e multiplicação de matrizes,
multiplicação de matriz por um número real. Matrizes diagonal, simétrica, antissimétrica, transposta e
inversa. Determinantes. Sistemas de equações lineares.

k) NOÇÕES DE PROBABILIDADE – Conceitos básicos, probabilidade da união de eventos, independência de
eventos e probabilidade condicional.
l)

FUNÇÕES – Conceito de função. Domínio. Contradomínio. Imagem. Funções reais de variável real.
Gráficos. Função afim, quadrática. Composição de funções. Função injetora. Função sobrejetora. Função
inversa. Função exponencial. Função logarítmica. Propriedades dos logaritmos. Cálculos com logaritmos.

m) SUCESSÕES E SÉRIES REAIS – Noções de sucessões e séries reais. Sucessões aritméticas e sucessões
geométricas. Convergência das séries geométricas.
n) TRIGONOMETRIA – Arcos e ângulos. Funções circulares. Relações trigonométricas. Equações e inequações
trigonométricas. Resolução trigonométrica de triângulos.

o) NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA – Razões e proporções. Números e grandezas proporcionais. Regra
de três simples e composta. Percentagens. Juros simples e compostos.
p) NOÇÕES DE CÁLCULO – Noções de limite de uma função real de variável real. Propriedades dos limites de
função. Limites infinitos e limites quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito.
Derivada. Interpretação geométrica. Regras de derivação.
7.5. Redação
O objetivo principal é avaliar o nível de fluência com que o candidato se expressa, utilizando-se da
modalidade culta da língua portuguesa no Brasil, em seu registro formal escrito. Serão observados tanto
a organização coerente das ideias, como também o domínio de mecanismos coesivos típicos da língua
culta.
A Redação deve:
▪
▪
▪

ater-se ao tema proposto;
ser em prosa, em padrão de língua culta;
conter um mínimo de 20 e um máximo de 25 linhas em grafia legível, de tamanho normal.

8. Conteúdo das Provas:
▪ Prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, com 10 questões de múltipla escolha,
valendo 30 pontos.
▪ Prova de Conhecimentos Gerais, com 20 questões de múltipla escolha, valendo 40 pontos,
distribuídos da seguinte forma:
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- História, com 8 questões, valendo 15 pontos;
- Geografia, com 7 questões, valendo 15 pontos;
- Matemática, com 5 questões, valendo 10 pontos.
▪ Prova de Redação, valendo 30 pontos.
A. Informações adicionais sobre as provas:
•

Havendo questão anulada em quaisquer das provas, seu valor será distribuído
equitativamente entre as questões válidas da respectiva prova.

•

As provas avaliarão conhecimentos, habilidades e experiências adquiridos ao longo
da formação correspondente ao ensino médio e terão complexidade compatível com
esse nível de ensino.
O candidato deverá comparecer ao local das provas com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munido de comprovante de inscrição, documento de identidade e
caneta esferográfica preta ou azul.
Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de relógio, calculadora,
agenda, telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico.
Será eliminado do Concurso Vestibular o candidato que, durante as provas, se
comunicar com outros candidatos, usar meios ilícitos ou praticar atos contra a norma
e a disciplina.
Não haverá, em nenhuma hipótese, prova de Segunda chamada, nem revisão de
provas do Concurso Vestibular.
Ao candidato que não realizar uma das provas será atribuída a nota 0 (zero) na
respectiva prova.

•
•
•
•
•

9. Classificação
• O candidato, para ser aprovado no Concurso Vestibular, passará por duas fases.
• A primeira fase selecionará quatro candidatos por vaga oferecida para o curso, segundo a ordem
decrescente dos pontos obtidos nas provas de múltipla escolha.
• segunda fase compreenderá a prova de Redação.
Só será corrigida a prova de Redação dos candidatos selecionados na primeira fase.
• Os candidatos selecionados serão classificados, dentro do número de vagas previsto, pela ordem
decrescente do rendimento percentual obtido.
• Em caso de empate na última vaga, será classificado o candidato que apresentar menor variação
de pontos entre todas as provas, medida pelo desvio-padrão.
• Persistindo o empate, será classificado o candidato que obtiver maior número de pontos na soma
das provas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Redação.
• Serão eliminados do Concurso Vestibular os candidatos que:
• Não alcançarem o mínimo de 20% do valor total da Redação, ou seja, 6 (seis) pontos dos 30 (trinta)
possíveis.
• Não alcançarem 20% do PRF (percentual de rendimento final).
• Tirarem 0 (zero) em qualquer uma das provas (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira ou
Conhecimentos Gerais).
• Não realizarem a uma das provas.
10. Resultado
Lista dos Classificados (Primeira Chamada): O resultado do Concurso Vestibular 2019 será divulgado no
dia 04 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 18 horas, sob a forma de relação nominal de candidatos do
curso, via internet (na Homepage da FASAP) e lista afixada nos murais da instituição.
As vagas não preenchidas na primeira chamada serão completadas, obedecendo-se, rigorosamente, à
ordem de classificação, constante na lista de espera.
11. Matrícula dos Candidatos Classificados
Os candidatos classificados no Concurso Vestibular somente terão direito à matrícula no atual ano letivo.
Perderão o direito de ingresso na FASAP os candidatos aprovados que não apresentarem, na época da
matrícula, os seguintes documentos:
• certificado de conclusão do ensino médio, com o respectivo histórico escolar (original ou cópia
autenticada);
• documento de identidade (cópia);
• comprovante do CPF (cópia);
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•
•
•
•
•
•
•

título de eleitor (cópia);
comprovante de estar em dia com o serviço militar (sexo masculino) (cópia);
certidão de nascimento ou casamento (cópia);
duas fotografias 3x4 recentes;
comprovante de residência
comprovante de pagamento da taxa de matrícula.
contrato de prestação de serviços.

Disposições Finais
Mais informações referentes ao Concurso Vestibular poderão ser obtidas pelo telefone: (0xx22)
3853-3393 / 3851-0667, pela internet http://www.fasap.com.br ou por e-mail: fasap@fasap.com.br.
A FASAP divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre
o Concurso Vestibular.

Adolfo Rodrigues Reis
Diretor da FASAP
Publique-se.
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