


Institucional...........................................................................................................................................................................................................................4 
 
1.1 Administração.....................................................................................................................................................................................................................................................5
1.2 Arquitetura e Urbanismo.................................................................................................................................................................................................................................5 
1.3 Ciências Contábeis............................................................................................................................................................................................................................................5
1.4    Ciência     de     Dados       para         Negócios............................................................................................................................................................................................................................5 
 
1.5    Ciências      Econômicas.......................................................................................................................................................................................................................................................5 
 
1.6 Comunicação Digital........................................................................................................................................................................................................................................5
1.7 Comunicação Social: Publicidade e Propaganda..................................................................................................................................................................................6
1.8      Curso     Superior       de       Tecnologia         em         Gestão       Comercial.......................................................................................................................................................................................6 
   
1.9 Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.................................................................................................................................................6 
1.10 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira..........................................................................................................................................................................6
1.11 Curso Superior de Tecnologia em Logística..........................................................................................................................................................................................6
.
1.12 Design..................................................................................................................................................................................................................................................................6
1.13 Direito..................................................................................................................................................................................................................................................................7
1.14      Engenharia        Civil...............................................................................................................................................................................................................................................................7 
    
1.15 Engenharia de Produção...............................................................................................................................................................................................................................7
1.16 Engenharia Mecânica....................................................................................................................................................................................................................................7 
1.17 Filosofia - Bacharelado..................................................................................................................................................................................................................................7
1.18 Letras - Português e Inglês.........................................................................................................................................................................................................................7
1.19 Negócios Digitais................................................................................................................................................................................................................ ............................8
1.20 Negócios Internacionais....................................................................................................................................................................................................................... ......8
1.21 Psicologia..........................................................................................................................................................................................................................................................8 

S
U

M
Á

R
IO



2 Provas................................................................................................................................................................................................................................9

2.1 Realização das provas...................................................................................................................................................................................................................................10
2.1.1 Prova presencial............................................................................................................................................................................................................................................10 
2.1.2 Prova digital...................................................................................................................................................................................................................................................12 
2.2 Realização das provas...................................................................................................................................................................................................................................13

3 Matrícula..........................................................................................................................................................................................................................14

3.1 Documentos a serem apresentados.........................................................................................................................................................................................................15

4 Programas.........................................................................................................................................................................................................................16

4.1 Língua Portuguesa.........................................................................................................................................................................................................................................16
4.2 Conhecimentos Gerais.................................................................................................................................................................................................................................17
4.3 Matemática.......................................................................................................................................................................................................................................................18
4.4 Redação..........................................................................................................................................................................................................................................................20

S
U

M
Á

R
IO



Caro vestibulando:  

Queremos acolhê-lo para o vestibular em nossa Instituição na certeza de compromisso com a sua realização 
e qualificação pessoal e profissional.  

A FAE Centro Universitário é reconhecida pelo MEC como uma das melhores Instituições de Ensino do 
Sul do Brasil. Sua história foi e é construída por pessoas competentes e comprometidas, com alto nível de 
conhecimento e profissionalismo, trabalhando com valores e virtudes que agregam qualidade às atividades 
acadêmicas. Realização, reconhecimento, familiaridade, humildade e organização em todas as suas 
atividades são algumas de suas marcas. Temos, portanto, um compromisso com a excelência educacional e, 
consequentemente, com a transformação de pessoas e instituições.  

É importante ressaltar que a FAE tem um corpo docente extremamente qualificado. Tanto é que 90% dos 
cursos avaliados pelo MEC nos últimos anos receberam notas máximas.  

No mundo empresarial, nossa instituição é apontada como uma das que melhor prepara o aluno para a vida, 
pois um excelente profissional é aquele que tem compromisso com a vida, com a família, com a sociedade, 
com a empresa e com a transformação da realidade onde existam desigualdades sociais.  

Ser aluno da FAE é, portanto, ser comprometido com o estudo, com a disciplina, com a pesquisa, com a 
excelência, com a oportunidade de ser alguém realizado como pessoa e como profissional.   

Faço votos de êxito no seu processo seletivo!   

Sinta-se em casa, porque ser FAE é ser FAMÍLIA, é ser FELIZ!

Cordialmente.

Jorge Apóstolos Siarcos 

Reitor



Informações referentes aos cursos, tais como ato de reconhecimento, grade curricular,
perfil profissional, mercado de trabalho e diferenciais do curso estão disponíveis no site: 

CURSOS OFERTADOS NO
PROCESSO SELETIVO

1.1 ADMINISTRAÇÃO  
PERÍODOS: Matutino | Noturno | Integral 

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

Management Experience Program - MEP

1.2 ARQUITETURA E 
URBANISMO  
PERÍODOS: Matutino | Integral

Campus Curitiba

Architecture Experience Program - AEP

1.4 CIÊNCIA DE DADOS PARA 
NEGÓCIOS  
PERÍODO: Noturno 

Campus Curitiba

1.3 CIÊNCIAS CONTÁBEIS
PERÍODO: Noturno 

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

1.5 CIÊNCIAS ECONÔMICAS  
PERÍODOS: Matutino | Noturno | Integral 

Campus Curitiba

Global Economy Program - GEP

1.6 COMUNICAÇÃO DIGITAL  
PERÍODO: Matutino  

Campus Curitiba

https://fae.edu/cursos/66706762/administracao.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_adm_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66720081/administracao.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_adm_sjp&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66710613/administracao+integral+mep.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_mep&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/92015943/arquitetura+e+urbanismo.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_arquitetura&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/182309726/arquitetura+e+urbanismo+architecture+experience+program+aep.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_aep&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/182302806/ciencia+de+dados+para+negocios.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_cienciadedadosparanegocios&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66710664/ciencias+contabeis.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_contabeis_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/103698390/ciencias+contabeis.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_contabeis_sjp&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66710715/ciencias+economicas.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_economia&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/182312977/ciencias+economicas+global+economics+program+gep.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_gep&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/182308938/comunicacao+digital.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_comunicacaodigital&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022


1.11 CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
PERÍODOS: Noturno | Semipresencial  

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

1.9 CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS    
PERÍODO: Semipresencial  

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais 

Informações referentes aos cursos, tais como ato de reconhecimento, grade curricular,
perfil profissional, mercado de trabalho e diferenciais do curso estão disponíveis no site: 

CURSOS OFERTADOS NO
PROCESSO SELETIVO

1.10 CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO
FINANCEIRA
PERÍODOS: Noturno | Semipresencial  

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais 

1.12 DESIGN
PERÍODOS: Matutino | Noturno 

Campus Curitiba

1.8 CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO
COMERCIAL  
PERÍODOS: Noturno | Semipresencial  

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

1.7 COMUNICAÇÃO SOCIAL:
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
PERÍODOS: Matutino | Noturno  

Campus Curitiba

https://fae.edu/cursos/66725613/tecnologia+em+logistica.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_logistica_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/133022330/tecnologia+em+logistica.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_logistica_sjp&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/133028369/tecnologia+em+gestao+de+rh.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_gestaorh_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/133028369/tecnologia+em+gestao+de+rh.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_gestaorh_sjp&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66724939/tecnologia+em+gestao+financeira+.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_gestaofinanceira_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/133009528/tecnologia+em+gestao+financeira.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_gestaofinanceira_sjp&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/133009528/tecnologia+em+gestao+financ eira.htm  
https://fae.edu/cursos/66710747/design.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_design&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66931632/tecnologia+em+gestao+comercial+.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_gestaocomercial_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/132971338/tecnologia+em+gestao+comercial.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_gestaocomercial_sjp&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66710728/publicidade+e+propaganda.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_publicidadeepropaganda&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022


1.15 ENGENHARIA  
DE PRODUÇÃO   
PERÍODOS: Matutino | Noturno

Campus Curitiba 

1.16 ENGENHARIA 
MECÂNICA  
PERÍODOS: Matutino | Noturno
 
Campus Curitiba 

1.17 FILOSOFIA -
BACHARELADO
PERÍODO: Noturno

Campus Curitiba

Informações referentes aos cursos, tais como ato de reconhecimento, grade curricular,
perfil profissional, mercado de trabalho e diferenciais do curso estão disponíveis no site: 

CURSOS OFERTADOS NO
PROCESSO SELETIVO

1.13 DIREITO    
PERÍODOS: Matutino | Noturno | Integral

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais 

LAW Experience

1.14 ENGENHARIA CIVIL  
PERÍODO: Matutino

Campus Curitiba 

1.18 LETRAS -
PORTUGUÊS E INGLÊS
PERÍODOS: Noturno

Campus Curitiba

https://fae.edu/cursos/66723347/engenharia+de+producao+.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_engenhariadeproducao&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66723393/engenharia+mecanica.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_engenhariamecanica&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/95074478/filosofia+bacharelado.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_filosofia&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66710824/direito.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_direito_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66720208/direito.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_direito_sjp&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/103687809/direito+integral+law+experience.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_law&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/112756323/engenharia+civil.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_engenhariacivil&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66723441/letras+portugues+e+ingles.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_letras&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022


1.20 NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS
PERÍODOS: Matutino | Noturno  

Campus Curitiba

Informações referentes aos cursos, tais como ato de reconhecimento, grade curricular,
perfil profissional, mercado de trabalho e diferenciais do curso estão disponíveis no site: 

CURSOS OFERTADOS NO
PROCESSO SELETIVO

1.19 NEGÓCIOS DIGITAIS  
PERÍODO: Matutino 

Campus Curitiba

1.21 PSICOLOGIA     
PERÍODOS: Matutino | Noturno

Campus Curitiba

https://fae.edu/cursos/66724642/negocios+internacionais.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_negociosinternacionais_curitiba&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/132946743/negocios+digitais.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_negociosdigitais&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022
https://fae.edu/cursos/66724806/psicologia.htm?utm_source=manual_do_candidato&utm_medium=manual_psicologia&utm_campaign=vestibular_verao&utm_id=vestibular_verao2022


O Processo Seletivo será classificatório
e compreenderá as seguintes provas:
 
   Língua Portuguesa; 
   Matemática; 
   Conhecimentos Gerais; 
   Redação. 

Será desclassificado o candidato que se 
encontrar em qualquer uma das situações a 
seguir:

I. não atingir o mínimo de 4,0 (quatro) pontos 
no somatório das disciplinas;

II. não atingir o mínimo de 3,0 (três) pontos na 
prova de Redação.

A classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:

Disciplinas Peso por
questão

Número de
questões

Pontuação
máxima

Língua
Portuguesa 1,0 07 7,0

Matemática 1,0 07 7,0

Conhecimentos
Gerais 1,0 06 6,0

Redação 10,0 01 10,0

Total 20 + Redação 30,0

2. PROVAS



Importante: No momento da realização da prova, o 
candidato deverá apresentar um documento oficial 
de identificação, original, com foto.

A realização do Processo Seletivo ocorrerá segundo a modalidade de prova 
digital agendada, obtida por um processo randômico, eletrônico, de um banco 
de questões, sendo realizada em dia previamente agendado pelo candidato, 
conforme calendário que lhe será disponibilizado no momento da inscrição.
Além disso, poderá optar por realizar a prova no formato digital ou 
presencialmente no campus escolhido, mediante agendamento prévio com
o Núcleo de Admissão de Alunos por meio do endereço eletrônico 
vestibular@fae.edu ou pelo aplicativo WhatsApp (41) 99277-7200.

2.1 REALIZAÇÃO
DAS PROVAS

No dia e hora escolhidos, o candidato deverá comparecer à FAE, 
ocasião em que será encaminhado pelos fiscais para o local de 
realização da sua prova.

2.1.1 PROVA PRESENCIAL

   Campus Curitiba: localizado na Rua 24 de Maio, 135, Centro, Curitiba/PR 
ou Avenida Visconde de Guarapuava, 3263, Centro, Curitiba/PR. 

   Campus São José dos Pinhais: localizado na Av. Rui Barbosa, 9551,
Centro – São José dos Pinhais/PR. 

mailto:vestibular@fae.edu


Para realização da prova agendada, serão necessários os 
seguintes materiais: 

   caneta esferográfica transparente, com tinta na cor 
azul ou preta;  
   lápis e borracha para cálculos e rascunhos. 

2.1.1 PROVA
PRESENCIAL

 Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato: 

I. usar tabelas, réguas de cálculo, máquina de calcular, relógios de 
pulso ou qualquer outro material de consulta, impresso ou eletrônico; 

II. manter ligado ou em funcionamento telefone celular, tablet, 

smartphone ou qualquer outro aparelho eletroeletrônico, ainda que 
o aparelho possua funções silenciadoras como “modo silencioso”, 
“modo avião”, etc.; 

III. portar armas, MP3, máquina fotográfica, pen drive e outros; 

IV. usar boné, gorro, capuz ou assemelhado; 

V. comunicar-se com outro candidato; 

VI. consumir qualquer tipo de alimento ou guloseima, salvo nos 
casos em que houver indicação médica; 

VII. afastar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.



A prova digital será disponibilizada na plataforma virtual Moodle e o 
candidato poderá realizá-la até 23h59 do dia previamente agendado no 
momento da inscrição.

A prova terá duração de 2h ininterruptas, contadas a partir do início, 
e deverá ser realizada, obrigatoriamente, por meio de computador ou 
notebook, com câmera, pois serão captadas imagens do candidato 
durante todo o período de realização da prova.

O link de acesso à prova estará disponível no endereço eletrônico
fae.edu/vestibular, item “Área do Candidato” e, também, enviado por 

e-mail ao candidato.

Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato desativar 
ou sair da frente da câmera por mais de 10 minutos.

A Comissão Permanente do Processo Seletivo analisará as imagens 
captadas no momento de realização da prova digital e, se identificado 
qualquer tipo de fraude, a prova estará automaticamente anulada.

2.1.2 PROVA
DIGITAL

http://fae.edu/vestibular


As provas agendadas e as convocações para matrícula serão 
realizadas conforme o cronograma descrito no Edital do
Processo Seletivo disponível em fae.edu/vestibular      Manual 
do Candidato e Editais.

Caso o candidato não consiga a classificação na primeira
convocação, poderá fazer nova prova para as convocações
posteriores, mediante a realização de nova inscrição.

Na hipótese de restarem vagas, por desistência de candidatos
ou por pedidos de cancelamento de matrícula, as inscrições 
permanecerão abertas e os candidatos que o desejarem
poderão se inscrever novamente e agendar sua prova. 

2.1 REALIZAÇÃO
DAS PROVAS



Os candidatos classificados serão convocados para matrícula 
mediante edital publicado na internet no endereço fae.edu/
vestibular, até o limite de vagas do curso/turno. O edital conterá a 
relação nominal dos candidatos classificados e o cronograma das 
chamadas para matrícula.

Uma vez convocado, o candidato poderá dar início ao processo de 
matrícula on-line, acessando o site fae.edu/vestibular, em:

        Área do Candidato

        digitar CPF e data de nascimento

        clicar em Acessar Matrícula. 

Ao acessar a página, o candidato deverá: 

   atualizar os dados cadastrais; 

   preencher a ficha de saúde; 

   ler, aceitar eletronicamente o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, imprimir e assinar duas vias do documento. Caso o 
candidato seja menor de 18 anos, o responsável legal deverá também 
assinar o contrato;

   gerar o boleto para pagamento da 1ª parcela da semestralidade, que 
terá vencimento para 02 (dois) dias; 

   após a compensação bancária do pagamento do boleto da 1ª parcela 
da semestralidade, o candidato deverá acessar a etapa 4 da matrícula 
on-line e enviar a documentação exigida digitalizada, em formato PDF, 
juntamente com a digitalização do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais devidamente assinado;

   caso queira, o candidato também poderá fazer a entrega da 
documentação presencialmente na Central de Atendimento do campus 
de oferta do curso pretendido.

Importante: O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, além de ser encaminhado digitalizado, também deverá, 
obrigatoriamente, ser entregue na Central de Atendimento do campus de oferta do curso pretendido até a data de início das aulas.

3. MATRÍCULA

http://fae.edu/vestibular
http://fae.edu/vestibular
http://fae.edu/vestibular


Na ocasião da matrícula, o candidato deverá enviar digitalizados, 
no formato PDF, ou apresentar, no campus de oferta do curso 
pretendido, os documentos a seguir: 

I. 01 (uma) via original do histórico escolar do Ensino Médio ou 
uma declaração de matrícula (exclusivamente para candidatos 
matriculados na última série do Ensino Médio, cuja conclusão não 
ocorra após a data de início do semestre letivo); 

II. carteira de identidade (documento original); 

III. certidão de nascimento ou casamento (documento original);
 
IV. 01 (uma) fotocópia simples: 
   do cadastro de pessoa física – CPF; 
   do comprovante de endereço do candidato ou responsável legal; 
   para menores de 18 anos: documento oficial de identificação, com 
foto, do responsável legal. 

V. 02 (duas) cópias do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais as quais o candidato, e seu responsável legal, sendo o 
candidato menor de 18 anos, deverá ler, aceitar e assinar no ato da 
matrícula. 

3.1 DOCUMENTOS
A SEREM APRESENTADOS

Importante: Lembramos que a quitação do boleto da 1ª 
parcela da semestralidade é condição indispensável para 
efetivação da matrícula conforme Cláusula Segunda, §3ª 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.



Português 
Interpretação de um texto sobre assunto político, econômico ou 
financeiro da atualidade

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: análise sintática – períodos simples e compostos; 
concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal;
colocação pronominal; pontuação

Linguagem 
Figuras e vícios de linguagem

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA

4. PROGRAMAS



As questões referentes à disciplina de Conhecimentos Gerais/ 
Atualidades deverão versar sobre assuntos de interesse geral – 
nacional ou internacional – amplamente veiculados nos últimos dois 
anos pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local. 

4.2 CONHECIMENTOS GERAIS



Matemática Básica 
   Grandezas proporcionais
   Regra de três simples e composta
   Porcentagem
   Juros simples e composto
 
Teoria dos Conjuntos 
   Relação de pertinência
   Relação de inclusão
   Diagrama de Venn
   Operações com conjuntos
 
Funções 
   Definições de relação e função
   Representação de relações e funções
   Propriedades das funções: injetora, sobrejetora, bijetora,
par e ímpar
   Composição de funções
   Função inversa
   Funções elementares: constante, polinomial de 1º e 2º graus
e função módulo
   Função exponencial: definição; equações; inequações
   Função logarítmica: definição; propriedades; equações; 
inequações

Sequências 
   Progressões aritméticas: termo geral; propriedades;
soma dos termos
   Progressões geométricas: termo geral; propriedades;
soma dos termos da PG finita; soma dos termos da PG infinita

Matrizes e Determinantes 
   Tipos de matrizes e construção
   Operações com matrizes
   Matriz inversa
   Determinante de matrizes 2x2, 3x3 e nxn (n?4)
 
Sistemas de Equações Lineares 
   Resolução
   Discussão de sistemas
   Sistemas homogêneos
 
Análise Combinatória e Probabilidades 
   Princípio Fundamental da Contagem
   Arranjos; permutações; combinações
   Probabilidades

Binômio de Newton
   Desenvolvimento do binômio
   Termo geral
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Polinômios e Equações Algébricas 
   Identidade de polinômios
   Valor numérico e raízes de um polinômio
   Operações com polinômios
   Fatoração de polinômios
   Resolução de equações algébricas
   Relações de Girard
 
Trigonometria 
   Razões trigonométricas no triângulo retângulo
   Resolução de triângulos quaisquer
   Ciclo trigonométrico e funções trigonométricas
   Relações e fórmulas de transformação
   Equações trigonométricas
 
Geometria Plana 
   Triângulos
   Quadriláteros notáveis
   Polígonos
   Circunferência
   Áreas de figuras planas

Geometria Espacial Métrica 
   Áreas e volume de prismas, pirâmides, cilindros, 
cones e esfera
   Seção de sólidos
   Inscrição de sólidos
 
Geometria Analítica 
   Distância entre dois pontos
   Área de triângulo
   Equação geral da reta
   Coeficiente angular de reta
   Equação fundamental da reta
   Posições relativas entre retas
   Distância entre ponto e reta
   Equações da circunferência 
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Orientações Gerais 
A Redação deverá ser estruturada na forma de texto em prosa, 
no gênero dissertativo-argumentativo, redigida em língua 
portuguesa, em atendimento ao disposto no Decreto nº 7.875, de 
27 de dezembro de 2012, sendo aceitas como corretas as novas 
regras ortográficas que por força da lei passaram a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2009. 

 
Critérios de avaliação: 
   Adequação ao tema proposto

   Adequação ao tipo de texto solicitado

   Emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, 
sequenciação e demarcação das partes do texto)

   Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma 
coerente argumentos pertinentes ao tema proposto

   Pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão 
(adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de 
concordância, de regência e de colocação)

Critérios para anulação (atribuição de nota zero) 

   Fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo-argumentativo. 

   Fugir ao tema proposto.

   Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com 
desenhos, números e palavras soltas ou em forma de verso). 

   Apresentar impropérios, conteúdo de deboche ou ofensa aos direitos 
humanos e à diversidade cultural.

   Apresentar linhas com cópia dos textos de apoio, sem menção de fonte.

   Escrever a prova a lápis, em parte ou na totalidade.

   Escrever, em parte ou na totalidade, com outra cor de tinta que não 
azul ou preta.

   Escrever, em parte ou na totalidade, em outra língua que não a língua 
portuguesa, com exceção de terminologias específicas de determinado 
idioma ou dialeto. 
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