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1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 Para inscrever-se para o I Processo Seletivo de 2016 da Faculdade Guairacá, o candidato 

deve proceder da seguinte maneira: 

1.1.1. Ler com atenção o edital de abertura e este Manual e as instruções neles contidas; 

1.1.2. Preencher a ficha de inscrição presente no endereço eletrônico www.guairaca.com.br 

até o dia 06 de novembro de 2015, ou na sede da Faculdade Guairacá, situada à Rua XV de 

Novembro, nº 7050, Centro, Guarapuava, Paraná. 

1.1.3. Imprimir o Requerimento de Inscrição e colar nos locais indicados uma fotocópia da 

Carteira de Identidade e 1 (uma) foto 3x4 recente. Este Requerimento de Inscrição deverá ser 

entregue ao fiscal de sala no dia da prova. 

 

1.2 Documentos necessários para a inscrição ao I Processo Seletivo de 2016 da Faculdade 

Guairacá: 

1.2.1. Requerimento de Inscrição impresso via site www.guairaca.com.br. 

1.2.2. Fotocópia da cédula de identidade colada no Requerimento de Inscrição. No dia da 

realização da prova, o candidato deverá apresentar um documento original com foto. 

1.2.3. Foto 3x4 recente colada no Requerimento de Inscrição. 

1.2.4. Procuração, quando for o caso. 

 

1.3 Você é o responsável pela sua inscrição, que poderá ser cancelada caso: 

1.3.1 A fotocópia da cédula de identidade não atenda às especificações contidas neste Guia. 

1.3.2 A cédula de identidade não permita a identificação pela fotografia e pela assinatura. 

1.3.3 Falte a fotografia 3x4 recente. 

 

1.4 Candidatos Portadores de Deficiência: 

Aqueles que necessitarem de atendimento diferenciado no dia das provas deverão requerê-lo 

por escrito junto à Secretaria Acadêmica, até o dia 04 de novembro de 2015, ou no momento 

da inscrição apontando no formulário de inscrição qual tipo de atendimento diferenciado será 

necessário para a realização de sua prova. 

 

1.5 Preenchimento da Ficha de Inscrição: 
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A Comissão de Processo Seletivo – CPS – não assumirá a responsabilidade por eventuais 

prejuízos causados pelo preenchimento incorreto da ficha de inscrição. As informações nela 

contidas são definitivas e de responsabilidade do candidato. 

 

1.6 2ª Opção: 

O candidato poderá, no ato da inscrição, optar por um segundo curso. Esta outra possibilidade 

poderá ser efetivada no ato da matrícula caso o curso pretendido em 1ª opção não seja 

ofertado devido ao não fechamento de turmas, conforme previsto no edital de abertura. 

 

 

2. DAS PROVAS 

O I Processo Seletivo de 2016 da Faculdade Guairacá far-se-á de forma classificatória, 

contando com provas que versarão sobre as matérias do núcleo comum obrigatório do Ensino 

Médio, garantindo a abrangência do conteúdo curricular. As questões das provas, com 

exceção da Redação, serão de múltipla escolha e versarão sobre o conteúdo dos programas 

constantes neste Manual, conforme item 6. 

 

2.1 Data e Horário para a realização das provas: 

 

PROVAS DATA HORÁRIO DURAÇÃO LOCAL 

* Redação; 

* Língua Portuguesa; 

* Literatura; 

* Matemática; 

* História; 

* Biologia. 

08/11/2015 9h 3h 

Guarapuava 

Candói 

Cantagalo 

Irati 

Laranjeiras do Sul 

Palmital 

Pinhão 

Pitanga 

Prudentópolis 

Turvo 

 

 

2.2 Documentos para realização das provas: 
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Os documentos exigidos para a realização das provas são os seguintes: 

a. Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificação (original). 

b. Requerimento de Inscrição devidamente preenchido (com a cópia do RG e a foto 3x4 

devidamente coladas). 

 

2.3 Material para a realização das provas: 

• Caneta esferográfica com tinta PRETA ou AZUL-ESCURO. 

• Lápis e borracha para rascunho. 

• Não será permitido durante a realização das provas: uso de tabelas, formulários, réguas de 

cálculo, relógio, nem máquina de calcular de qualquer espécie; portar celular; comunicar-se 

ou tentar comunicar-se com outro candidato, tentar usar de meios ilícitos ou praticar ato 

contra as normas ou a disciplina. Caso identificado candidato tentando utilizar destes meios 

ilícitos, o mesmo será desclassificado do processo seletivo. 

 

2.4 Inexistência de Revisão: 

Em virtude da natureza do Processo Seletivo, em caso algum haverá segunda chamada para a 

realização das provas. Não caberá recurso quanto aos procedimentos, conteúdos ou 

julgamentos adotados, bem como não se concederá recurso, recontagem de notas vistas em 

qualquer prova ou conteúdo destas. 

 

2.5 Validade do Processo Seletivo: 

Esta seleção será válida para a matrícula no 1º Semestre de 2016. 

 

2.6 Processo Classificatório e Aproveitamento de Vagas: 

A classificação dos candidatos será feita obedecendo-se à ordem decrescente dos resultados 

obtidos. Para fins de classificação, a soma dos pontos obtidos nas provas será ponderada 

conforme quadro a seguir: 

 

PROVAS Nº DE QUESTÕES Nº DE PONTOS 

Redação 01 40 

Língua Portuguesa e 

Literatura 
15 30 
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História 05 10 

Biologia 05 10 

Matemática  05 10 

 

2.6.1 A PROVA DE REDAÇÃO tem caráter eliminatório para o candidato que obtiver nota 

0 (zero) pontos. Será desclassificado, também, o candidato que obtiver resultado nulo em 

qualquer uma das provas objetivas. 

 

2.7 Desempate: 

Em caso de empate na média final entre dois ou mais candidatos e/ou candidatas, far-se-á o 

desempate, para fins de classificação nas vagas, considerando-se a nota obtida na prova de 

Redação. Permanecendo o empate, serão consideradas sucessivamente as notas obtidas nas 

provas de Língua Portuguesa, Biologia, História e Matemática para todos os cursos. 

Permanecendo ainda o empate, o critério será pela idade, considerando-se o candidato e/ou 

candidata melhor classificado o de maior idade. 

 

 

3. DO CARTÃO-RESPOSTA 

Para cada uma das provas, exceto a de Redação, o candidato usará, além do caderno de 

provas, um cartão-resposta com as questões numeradas adequadamente. Para cada questão, o 

candidato deverá marcar uma das alternativas (a, b, c, d ou e) correspondente à alternativa que 

julgar correta. Só haverá uma resposta correta. Em caso de marcação em duplicidade, o 

candidato anulará a questão, não recebendo qualquer pontuação por aquela que tiver duas 

respostas indicadas. 

 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação do resultado dos candidatos e/ou candidatas classificados será publicada no dia 

10 de novembro de 2015, a partir das 17h por meio de Edital divulgado na internet na página 

da Faculdade Guairacá e afixado no hall de entrada da Faculdade para matrícula. 

As provas serão incineradas 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados. 
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5. DA MATRÍCULA 

As matrículas serão realizadas na Secretaria Acadêmica da Faculdade Guairacá no período 

de 11 a 20 de novembro, de 2015 (exceto sábados, domingos e feriados), no horário das 

12h30min às 22h, ininterruptamente. 

A Faculdade Guairacá se reserva o direito de não iniciar turma do curso cujo número de 

matriculados seja inferior ao número de vagas. O Candidato e/ou candidata poderá, no ato da 

inscrição, optar por um segundo curso. Esta outra possibilidade poderá ser efetivada no ato da 

matrícula caso o curso pretendido em 1ª opção não seja ofertado em razão do não fechamento 

de turma. 

 

5.1 Documentação para Matrícula: 

Por ocasião da matrícula, o candidato e/ou candidata deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

a. Certidão de nascimento ou casamento (fotocópia autenticada); 

b. Título de Eleitor (fotocópia autenticada); 

c. Prova de que está em dia com suas obrigações militares, se for do sexo masculino 

(fotocópia autenticada); 

d. R.G. (fotocópia autenticada); 

e. C.P.F. (fotocópia autenticada); 

f. 01 (uma) via do Histórico Escolar do Ensino Médio Original e 01 (uma) fotocópia 

autenticada; 

g. 01 (uma) Foto 3x4; 

h. Cópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone); 

i. Pagamento da primeira mensalidade. 

 

* Para alunos e alunas portadores de diploma de ensino superior: 

a. Certidão de nascimento ou casamento (fotocópia autenticada); 

b. Título de Eleitor (fotocópia autenticada); 

c. Prova de que está em dia com suas obrigações militares, se for do sexo masculino 

(fotocópia autenticada); 

d. R.G. (fotocópia autenticada); 
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e. C.P.F. (fotocópia autenticada); 

f. 02 (duas) cópias autenticadas do Diploma (frente e verso) ou 01 (uma) cópia autenticada da 

Certidão de Conclusão; 

g. 01 (uma) Foto 3x4; 

h. Cópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone); 

i. Pagamento da primeira mensalidade. 

 

5.2 Para o caso de estudos de Ensino Médio ou equivalente, realizados no Exterior, estes 

deverão ser convalidados junto à Secretaria de Educação do Estado do Paraná. 

 

5.3 No caso de diploma de Ensino Superior, 02 (duas) vias do diploma, frente e verso, 

devidamente registrado por Instituições de Ensino Superior reconhecidas, credenciadas e 

autorizadas pelo MEC (fotocópias autenticadas). 

 

5.4 No caso de diploma de Ensino Superior, de curso realizado no Exterior, dever-se-á 

contatar o Consulado do país, a fim de efetuar tradução oficial e ser o diploma convalidado 

junto ao MEC. 

 

5.5 Em se tratando de aluno com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis deverão 

efetivar a sua matrícula, junto à Secretaria Acadêmica da Faculdade Guairacá. 

 

5.6 Processo classificatório e aproveitamento de vagas: 

5.6.1 O processo de seleção realizado pela CPS é de natureza classificatória, sendo 

selecionados, em ordem decrescente de notas, os candidatos com maior número de pontos no 

somatório de notas, respeitando-se o limite de vagas previsto em edital. 

5.6.2 A Faculdade Guairacá se reserva o direito de não oferecer o curso com sua respectiva 

habilitação, cujo número de candidatos matriculados seja inferior ao número de vagas. Neste 

caso, o candidato poderá efetuar a reopção de curso. 

5.6.3 Caso restem vagas em algum curso, decorrentes da inexistência de candidatos 

classificados que tenham optado pelo referido curso, essas vagas serão preenchidas mediante 

uma nova opção feita pelos candidatos que constem no relatório geral, exceto aqueles já 

matriculados. 
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5.6.4 Após o processo seletivo tradicional, poderão ser ofertados processos seletivos 

agendados para as vagas remanescentes. Estas vagas também poderão ser preenchidas pelos 

interessados que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, e obtiveram 

pontuação superior a zero na prova objetiva e nota superior a zero na redação. Para tanto, o 

candidato deverá requerer sua solicitação de ingresso no Protocolo da Faculdade Guairacá 

anexando o seu boletim de desempenho para análise. Os inscritos serão classificados de 

acordo com a pontuação apresentada, até o preenchimento das vagas remanescentes. 

5.6.5 Caso ainda haja vagas, também poderão ingressar, os portadores de diploma de ensino 

superior, desde que façam seu requerimento de obtenção de novo título no protocolo da 

Faculdade Guairacá, anexando duas cópias autenticadas do diploma devidamente registrado. 

 

 

6. DO PROGRAMA DAS PROVAS 

O processo seletivo constará de 3 (três) provas: 

 

1. Redação. 

2. Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. 

3. História, Matemática e Biologia. 

 

As provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Matemática, Biologia, História e 

Conhecimentos Gerais serão compostas por questões de múltipla escolha. As provas versarão 

sobre conteúdos que não excedam ao nível do Ensino Médio. 

 

6.1 REDAÇÃO 

Na prova de Redação, o candidato deverá demonstrar sua capacidade de compreensão de 

textos e expressão escrita. Avaliar-se-á a capacidade do candidato de se utilizar da 

modalidade escrita, norma culta da língua, para explicitar o seu pensamento sobre um assunto 

proposto. O estilo da redação será indicado pelas instruções na folha da prova. Esta prova será 

constituída de um item, devendo atender aos seguintes aspectos: 

• O texto, escrito em letra cursiva e legível, deverá ter no mínimo 15 linhas e, no máximo, 

20 linhas; 

• Uso adequado dos recursos coesivos da linguagem escrita; 
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• Domínio da língua culta contemporânea e das normas de concordância e regência, além 

do uso de vocabulário compatível, tendo em vista a clareza e precisão expressiva; 

• Coesão e coerência; 

• Nível e adequação das idéias ao assunto e ao tipo de redação solicitado; 

• Legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. 

 

 

6.2 LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA. 

Esta prova compreende questões de interpretação de texto, questões objetivas de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira. Tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato para 

compreender textos compatíveis com o nível de informação e com a experiência de leitura 

que se espera dos concluintes do ensino médio, bem como a sua capacidade de perceber 

relações estruturais e semânticas entre fatos da língua. 

 

6.2.1 Língua Portuguesa 

Nas questões de Língua Portuguesa o candidato deverá demonstrar capacidade de ler, 

analisar, interpretar e reorganizar textos, utilizando-se dos vários recursos lingüísticos e 

culturais existentes para a elaboração de textos falados e/ou escritos. 

Para isso, o candidato deverá entender a gramática da Língua Portuguesa e saber que o seu 

domínio é que possibilita a criação de discursos coerentes e compreensíveis. Assim, para que 

o candidato possa interpretar e analisar os diversos discursos, que poderão compor esta prova, 

é mister que domine alguns aspectos lingüísticos, tais como: 

 

- Sintaxe: Emprego das classes gramaticais; Concordância; Regências nominal e verbal; 

Colocação pronominal; Coesão e coerência; Pontuação. 

- Semântica: Interpretação de texto; Conotação e denotação; Significação das palavras; 

Figuras de estilo. 

- Variação Linguística: Dialetos e falares regionais, linguagem cotidiana, norma culta, etc. 

- Modalidades discursivas: Discurso publicitário, político, jornalístico, argumentativo, 

literário, etc. 

 

6.2.2 Literatura Brasileira 
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As questões alusivas à Literatura Brasileira exigem que o candidato entre em contato com 

obras da Literatura Brasileira, para que perceba aí os discursos específicos sobre a realidade 

social de cada época. Deverá demonstrar conhecimentos sobre a história da Literatura 

Brasileira, percebendo as relações que autores e obras representativas de movimentos 

literários específicos travam com a filosofia, a história e a cultura de cada época. Nessa etapa 

de avaliação, serão apresentadas questões teóricas. Quanto a estas, o candidato deverá 

demonstrar capacidade de situá-las no contexto histórico do qual fazem parte, percebendo e 

analisando os temas, a estruturação, os elementos ficcionais e poéticos que os compõem. 

 

6.3 HISTÓRIA E BIOLOGIA 

Prova única, contextualizada, envolvendo conteúdos de Biologia e História. Esta prova não 

será estruturada em disciplinas fragmentadas. 

 

6.3.1 História 

- O mundo clássico: Os gregos: evolução política e social de Atenas; colonização grega; 

helenismo; legado cultural grego. Os romanos: evolução política e social de Roma; conquistas 

do Império; instituições romanas; o direito romano; o cristianismo. 

- O mundo feudal: A alta Idade Média (Século V - Século X): a Europa bárbara; Bizâncio e a 

Europa. Ordens Religiosas. O feudalismo. A baixa Idade Média (Século XI - Século XV): a 

Europa e o mundo islâmico; a igreja medieval; a cultura medieval; a burguesia e a 

urbanização; a formação dos Estados Ibéricos. 

- O Mundo Ocidental na época moderna (século XV - Século XVlII): A revolução comercial: 

as grandes navegações e suas implicações; a preponderância ibérica; a inserção do Mundo 

Novo no contexto do Mundo Ocidental; e aplicação da política mercantilista. A conjuntura 

renascentista: o Humanismo, o Renascimento, a reforma religiosa, a revolução científica do 

Século XVII. O Estado Nacional Moderno. O antigo sistema colonial da América: a 

colonização espanhola; a colonização inglesa; a colonização francesa; a colonização 

portuguesa. O Brasil-Colônia: estrutura político-econômica; estrutura social. 

- A formação do mundo ocidental contemporâneo (meados do Século XVIII até fins do Século 

XIX): A revolução industrial: inovações técnicas; transformações estruturais; fisiocracia e 

liberalismo; capitalismo industrial; a questão social. A conjuntura revolucionária; a ideologia 

revolucionária; a Revolução Americana; a Revolução Francesa; movimentos liberais e 
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nacionalistas; processo e independência na América Ibérica. A América independente; os 

Estados Unidos; a América Espanhola. O Império Brasileiro. 

- Apogeu e crise da sociedade capitalista no Mundo Ocidental Contemporâneo (fins do 

Século XIX a Segunda Guerra Mundial): O apogeu do liberalismo: a hegemonia européia no 

mundo; o grande capitalismo; desenvolvimento científico e tecnológico; oposição à ordem 

liberal; o socialismo e a doutrina social da Igreja; grandes imperialismos. A República Velha, 

Era Vargas: transformações econômicas; transformações sociais; transformações políticas; o 

processo de modernização do Brasil. Crises do mundo liberal: a Primeira Guerra Mundial; a 

Revolução Russa de 1917; Os Estados Totalitários; a Crise de 1929 e a Grande Depressão; a 

Segunda Guerra Mundial. 

- A problemática do mundo contemporâneo: O mundo atual: a bipolarização; a 

descolonização da Ásia e África; o Terceiro Mundo e a multipolarização do poder; o 

progresso científico e tecnológico; a atuação dos organismos internacionais. América latina e 

Brasil: mudanças e permanências no Pós-Guerra. Arte e Técnicas; Política e Cultura: as 

projeções de um fim de século. Conhecimentos Gerais. 

 

6.3.2 Biologia 

- Bioquímica Celular: Composição química da matéria viva. 

- Citologia: Metabolismo Celular. Divisão Celular. Citogenética. 

- Reprodução: Tipos de reprodução (mecanismos das reproduções assexuadas e sexuadas); 

aparelhos reprodutores humanos. 

- Embriologia: Gametas. Gametogênese; Sexualidade; Fecundação auto-fecundação, 

fecundação cruzada, interna e externa, com e sem cópula – fecundação humana e dos 

principais grupos animais; Desenvolvimento (direto e indireto); Embriogênese. 

- Genética: Conceitos Fundamentais; Probabilidade Básica; Histórico; Primeira Lei de 

Mendel; Segunda Lei de Mendel; Derivações; Determinação de Sexo; Hereditariedade e 

Sexo; Bases à Engenharia Genética (clonagem e organismos transgênicos - melhoramento 

genético). 

- Saúde: Os vírus e a saúde humana (principais viroses); As bactérias e a saúde humana 

(principais bacterioses); Os protozoários e a saúde humana (principais protozooses); Os 

fungos e a saúde humana (principais micoses); Os vermes e a saúde humana (principais 

verminoses); Os artrópodos e a saúde humana. 
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- Ecologia: Os níveis de organização (do átomo à biosfera); O campo da ecologia (habitat e 

nicho ecológico); Populações (a dinâmica populacional, a explosão demográfica); Cadeias e 

teias alimentares (pirâmides ecológicas, desequilíbrio nas cadeias); Ciclos biogeoquímicos (da 

água, carbono, oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo); Alelobiose; Os fatores abióticos (luz, 

temperatura, pH, salinidade do ambiente - ar, água, solo – fluxo de energia e matéria); 

Sucessão ecológica (a sucessão e zonas transitórias entre ecossistemas); Os biociclos da 

natureza; Os biomas terrestres; Os biomas brasileiros; A distribuição zoogeográfica; Impactos 

ambientais. 

- Evolução: A origem do universo, do sistema solar e da Terra; A origem da vida; Teorias da 

evolução; A origem das espécies; A evolução humana. 

 

6.4 MATEMÁTICA 

-Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais. 

- Equações e inequações do 1o e do 2o graus. 

- Sistemas de equações do 1o grau. 

- Média aritmética simples e média aritmética ponderada. 

- Regra de três simples e composta. 

- Porcentagem. 

- Juros simples e descontos simples. 

- Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, de superfície e de volume. 

- Funções: conceito e tipos de funções (afim, quadrática, exponencial e logarítmica). 

- Progressões: aritmética e geométrica. 

- Matrizes: conceito e operações. 

- Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; permutações- simples e fatorial 

de um número; arranjos simples e combinações simples. 
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo (CPS) 

da Faculdade Guairacá. 

 

Publique-se: 

 

Guarapuava, 5 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Ms. Evilásio Gentil de Souza Neto 

Diretor Executivo 


