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Edital Nº 01 – Processo Seletivo 2019.1 

O Ibmec Belo Horizonte, por meio do seu Diretor, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 

conhecimento dos interessados, o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos referentes à 

realização do Vestibular 2019.1, ENEM, Segunda Graduação, Transferência Externa e Processos 

Seletivos Internacionais - IB (International Baccalaureate Diploma Programme), Abitur e SAT 

(Scholastic Assessment Test) - destinado ao preenchimento das vagas ofertadas para o primeiro período letivo 

do ano de 2019. 

 

1. Da Validade 

1.1. Os processos seletivos anunciados neste edital terão validade para a admissão no primeiro período letivo 

de 2019, nos cursos de graduação ofertados pelo Ibmec Belo Horizonte, dentro do limite de vagas autorizadas 

para cada curso, fixado no item 11 deste edital. Não serão aceitas reservas de vagas para admissão em 

outros períodos letivos. 

1.2. Os processos seletivos Ibmec estão abertos aos alunos que já concluíram o Ensino Médio e aqueles que 

estejam cursando o último e conclusivo período do Ensino Médio ou equivalente. Aqueles que não concluíram 

o Ensino Médio até o início do período letivo, deverão participar como treineiros, não tendo a oportunidade 

de efetivar a matrícula no processo em questão. 

 

2. Das Inscrições 

2.1. A inscrição para os processos seletivos poderá ser feita pelo candidato através dos sites da Fundação 

Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e do Ibmec (https://www.ibmec.br/mg) ou presencial no setor 

Atendimento ao aluno do Ibmec, de acordo com a modalidade escolhida para sua participação, mediante o 

preenchimento da ficha de inscrição e pagamento das taxas do processo. 

2.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à taxa de inscrição, conforme valores 

indicados abaixo, por processo seletivo. 

2.2.1. Processo Seletivo Vestibular: R$96,00;  

2.2.2. Processo Seletivo ENEM: R$50,00 

2.2.3. Processo Seletivo Internacional (IB, Abitur e SAT): R$50,00 

2.2.4. Processo Seletivo Segunda Graduação: R$50,00 

2.2.5. Processo Seletivo Transferência Externa: R$50,00 

2.3. A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento bancário. 

2.4. Ao emitir a ficha de inscrição, o candidato declara que aceita as condições e normas estabelecidas para os 

processos seletivos constantes neste Edital. 

http://www.concursosfcc.com.br/
https://www.ibmec.br/rj
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2.5. Efetivar a inscrição significa que o candidato aceita de forma irrestrita as normas previstas por este edital.  

2.6. A inscrição para o Processo Seletivo ENEM, Processo Seletivo Transferência Externa, Processo 

Seletivo Segunda Graduação ou Processo Seletivo Internacional deverá ser feita pelo candidato ou 

responsável através do site https://www.ibmec.br/mg ou presencial no setor de Atendimento ao Aluno do Ibmec, 

mediante o preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa de inscrição de acordo com a opção 

escolhida. 

2.7. A inscrição para o Processo Seletivo Vestibular deverá ser feita pelo candidato através dos sites 

www.concursosfcc.com.br e https://www.ibmec.br/mg mediante o preenchimento da ficha de inscrição e 

pagamento da taxa de inscrição. 

2.8. O pagamento da taxa de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular deve ser feito por boleto bancário 

em qualquer agência bancária. O simples preenchimento da ficha não garante a inscrição.  

2.9. ATENÇÃO: O pagamento da taxa de inscrição efetuado fora do prazo definido por este instrumento não 

terá validade e o candidato não será considerado efetivamente inscrito. 

2.10. O pagamento da taxa de inscrição só deve ser efetuado se, efetivamente, o candidato desejar concorrer 

a uma vaga. Na hipótese de desistência da participação na prova por parte do candidato após o pagamento do 

boleto, não haverá sob hipótese alguma, a devolução do valor pago. 

2.11. O comprovante de inscrição estará disponível em até 72 horas após a sua efetivação para ser consultado 

no site www.concursosfcc.com.br.  

2.12. Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar a unidade do Ibmec na qual pretende estudar, o curso e 

turno, conforme tabelas constantes do item 11 deste Edital e da barra de opções do Formulário de Inscrição. 

2.12.1. O candidato pode escolher por uma opção adicional (além da 1ª) e, nessa 2ª opção, somente poderá 

inscrever-se no mesmo grupo da 1ª opção. É importante ser cuidadoso na escolha porque nas convocações 

será priorizada a 1ª opção, resguardada a classificação. 

2.13. Somente será aceita uma inscrição para cada candidato por processo seletivo, que concorrerá a uma única 

vaga no curso e turno de sua opção, a qual deverá ser indicada na ficha de inscrição. Caso, seja constatada 

mais de uma inscrição, será validado a última inscrição paga, valendo a data da mesma.  

2.13.1. Ocorrendo os pagamentos na mesma data, será considerada a inscrição relativa ao último pedido 

registrado. 

2.14. Não será aceita troca de opção de curso, turno e unidade após confirmação da inscrição. 

2.15. Toda inscrição terá caráter condicional e será cancelada se for constatada qualquer irregularidade no 

pagamento da taxa, na documentação apresentada ou nas informações fornecidas pelo candidato. 

 

https://www.ibmec.br/rj
http://www.concursosfcc.com.br/
https://www.ibmec.br/rj
http://www.concursosfcc.com.br/
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3. Do Processo Seletivo 

3.1. O processo seletivo descrito neste edital contemplará duas etapas. A primeira etapa poderá ser realizada 

através do Processo Seletivo Vestibular, Processo Seletivo ENEM, Processo Seletivo Transferência Externa, 

Processo Seletivo Segunda Graduação ou Processo Seletivo Internacional. A segunda etapa será composta de 

um conjunto de dinâmicas em grupo com todos os candidatos participantes do Processo Seletivo vestibular, 

aprovados na primeira etapa dos processos seletivos ENEM e Processo Seletivo Internacional. 

3.1.1. Candidatos treineiros podem participar de ambas as etapas deste processo seletivo, porém sua nota não 

fará parte do ranking de aprovados. 

3.1.2. Caso o candidato deseje ingressar por meio de mais de um processo seletivo, exemplo, Vestibular e 

ENEM, apenas será permitido uma única participação na dinâmica que consiste na segunda etapa desta 

seleção. 

3.2. A seleção dos candidatos da primeira etapa deste processo seletivo será feita de acordo com o exposto 

nos subitens abaixo: 

3.2.1. Processo Seletivo Vestibular: Seleção feita pela classificação dos candidatos que realizarem a 

prova do exame vestibular (vide item 5) no dia 23 de novembro de 2018, sexta-feira. 

3.2.2. Processo Seletivo ENEM: Seleção feita pelo aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Serão aceitas notas, com média aritmética igual ou superior a 500 pontos, de exames 

realizados em 2016, 2017 e 2018. 

3.2.3. Processos Seletivos Internacionais: IB (International Baccalaureate Diploma Programme), Abitur, 

SAT (Scholastic Assessment Test).  

a) Serão aceitos certificados/comprovantes de notas de IB e Abitur de todos os anos e para SAT apenas 

os anos de 2016, 2017 e 2018 (3 últimos anos). Serão aceitas notas a partir de 30 pontos IB, 1200 SAT e 

Abitur inferior a 2.3. 

b) O candidato que optar pela entrada através do processo seletivo Internacional, deverá enviar o 

resultado dos seus exames para o e-mail: admissoesbh@ibmec.edu.br ou comparecer ao setor de Admissões e 

apresentar cópia do resultado do certificado, de acordo com o calendário descrito no item 10. 

c) Os candidatos deverão participar da segunda etapa de acordo com o descrito no item 9. 

3.2.4. Processo Seletivo Segunda Graduação: O candidato deverá comprovar, na época da solicitação, 

diploma ou certificado de graduação da Instituição de Ensino Superior (IES) de origem constando o 

reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso pelo MEC. O candidato deverá fazer a 

solicitação de acordo com o calendário descrito no item 10. 

3.2.5. Processo Seletivo Transferência Externa: O candidato deverá comprovar, na época da solicitação, 

vínculo de registro com a Instituição De Ensino Superior (IES) de origem, ou seja, ter sua matrícula ativa, 

dentro dos prazos regimentais, constando o reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso pelo 

mailto:admissoesbh@ibmec.edu.br
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MEC. O candidato deverá enviar a documentação no período de acordo com o calendário descrito no item 

10.  

a) Histórico Escolar completo do curso de origem, contendo carga horária de cada unidade curricular 

(disciplina) cursada, inclusive estágio ou outras atividades, com as respectivas frequências e notas obtidas 

(no mesmo deve constar a forma de ingresso, nota e classificação) 

b) Programas das disciplinas cursadas, fornecidas pela Instituição de origem, com autenticação da 

instituição para validação do Aproveitamento de Estudos; 

 

3.3. Os candidatos participantes da primeira etapa no Processo Seletivo Vestibular, Processo Seletivo ENEM e 

Processo Seletivo Internacional deverão participar da segunda etapa deste processo seletivo.  

3.4. A não realização de uma das etapas deste processo seletivo acarretará na desclassificação do candidato. 

3.5. A primeira etapa do Processo Seletivo Vestibular será realizada sob a responsabilidade da Fundação 

Carlos Chagas, obedecidas as normas deste Edital. 

3.6. O Processo Seletivo ENEM, Processo Seletivo Transferência Externa, Processo Seletivo Segunda 

Graduação ou Processo Seletivo Internacional e conjunto de Dinâmicas em Grupo serão realizados sob a 

responsabilidade do Ibmec, obedecidas as normas deste Edital. 

 

4. Do Exame Vestibular Ibmec 

4.1. O exame Vestibular será composto de 1 (uma) prova objetiva e 1 (uma) redação, que serão aplicadas no 

mesmo dia e horário, com duração máxima total de 04:30h (quatro horas e trinta minutos). 

4.2. As provas serão realizadas na sede do Ibmec Belo Horizonte, localizado no endereço Rua. Rio Grande 

do Norte, 300 – Funcionários - BH, de acordo com a opção do candidato no momento da inscrição, no dia 

23/11/2018 (sexta-feira), das 13:00h às 17:30h. Os portões serão abertos às 12:00h e fechados, pontualmente, 

às 13:00h. 

4.2.1. O Ibmec reserva a si o direito de não realizar o concurso Vestibular caso o número de inscritos, na 

respectiva cidade, não atinja o determinado pela instituição. 

4.3. O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) no 

endereço eletrônico informado no ato da inscrição. No referido cartão, serão indicados a data, o horário e os 

locais de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a manutenção e atualização 

de seu endereço eletrônico. 

4.3.1. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação 

das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar 

em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 

(0xx11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10:00h às 16:00h (horário de Brasília), ou consultar 
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o site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 

4.4. Ao candidato só será permitida a realização das provas na data, local e horário constantes no Edital de 

Convocação. 

4.4.1. Somente será admitido, para realizar as provas, o candidato que estiver munido de documento original 

de identidade e a cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

4.4.2. Serão considerados documentos de identidade: as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 

pelas Secretarias de Segurança (RG), pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores ou por Ordens e Conselhos de Classe, Carteiras Funcionais expedidas por órgão 

público que, por Lei Federal, tenham valor de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

Passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (emitida após a Lei 9.503/97, carteira nova com foto). 

4.4.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: Protocolos, Certidão de Nascimento, Título 

Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, Carteira de Estudante, 

Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada sem valor de identidade, Certidões de 

Casamento (mesmo com foto). 

4.4.4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 

com clareza. 

4.4.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido 

a identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 

formulário próprio.  

4.4.6. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere 

dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento. 

4.4.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência 

do candidato. 

4.4.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva e redação 

munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 

4.4.9. No ato da realização das provas, serão fornecidos aos candidatos o caderno de questões, a folha 

definitiva de respostas da prova objetiva e a folha para transcrição da redação. 

4.5. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando as folhas de respostas e/ou o caderno de 

questões. 

4.5.1. O candidato lerá as questões no caderno e marcará suas respostas na folha definitiva de respostas. 

4.5.2.  O tema da redação constará no caderno de questões da prova objetiva e deverá ser respondida na 

folha para transcrição da redação. 

4.5.3. Em hipótese alguma o espaço do caderno de questões destinado a rascunho da redação será 

considerado para correção da referida prova. 

http://www.concursosfcc.com.br/
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4.5.4. O único documento válido para a correção da prova é a Folha de Respostas cujo preenchimento será 

de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha 

de Respostas por erro do candidato. 

4.5.5. Não serão computadas questões não respondidas ou que contenham mais de uma resposta (mesmo 

que uma delas esteja correta), questões emendadas ou rasuradas, ainda que legíveis. Não deverá ser feita 

nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob o risco de prejuízo ao 

desempenho do candidato. 

4.5.6. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a Folha de 

Respostas personalizada. 

4.5.7. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos 

exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo 

após o encerramento do Vestibular. As questões da prova e o gabarito ficarão disponíveis no site 

www.concursosfcc.com.br por 7 (sete) dias após a aplicação da prova. 

4.6. Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candidato, ou erros 

observados nos documentos impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas, quanto aos 

dados pessoais informados na inscrição, deverão ser corrigidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas 

(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes da página do Vestibular, até o terceiro 

dia útil após a aplicação da prova.  

4.6.1. O link para correção de dados do cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após a aplicação 

do Vestibular. 

4.7. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização de 

máquina calculadora, relógios de qualquer espécie, agendas eletrônicas, telefone celular ou qualquer outro 

equipamento eletrônico, bem como a permanência de candidatos com gorros, bonés ou chapéus. 

4.7.1. Recomenda-se aos candidatos que não se apresentem nos locais de prova munidos dos objetos 

citados no item 4.7. O Ibmec e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam pelos casos de perda, 

roubo, extravio ou dano de quaisquer pertences. 

4.7.2. Todos os pertences pessoais dos candidatos poderão ser devidamente lacrados, pela equipe de 

fiscalização, em embalagem específica para tal fim. 

4.8. Por medida de segurança do Vestibular, poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais 

nas salas de prova, banheiro e em qualquer dependência do local de prova. 

4.9. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam acompanhar o 

tempo de prova. 

4.10. Será excluído do exame Vestibular do Ibmec o candidato que, além das hipóteses previstas neste Edital: 

4.10.1. Se apresentar após o horário estabelecido para a realização das provas; 

4.10.2. Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

http://www.concursosfcc.com.br/
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4.10.3. Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste edital, para realização 

da prova; 

4.10.4. Se ausentar da sala e/ou local de prova sem autorização; 

4.10.5. Se ausentar do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 3h (três horas); 

4.10.6. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas 

ou impressos não permitidos; 

4.10.7. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (smartphones, 

celulares, etc.) ou quaisquer dos objetos citados no item 4.7; 

4.10.8. Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas; 

4.10.9. Não devolver integralmente o material solicitado; 

4.10.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

5. Das Questões Objetivas do Exame Vestibular 

5.1. As provas objetivas têm como referência as competências previstas para serem desenvolvidas durante o 

Ensino Médio, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

5.2. Serão compostas de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, específicas por curso, conforme 

informações contidas nos quadros abaixo: 

5.2.1. GRUPO A: 

Prova Objetiva e Redação para os cursos: Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. 
 

Disciplina 
Total de 

Questões 
Peso Nota Máxima 

Língua Portuguesa  15 1 15 

Literatura   5 1   5 

Matemática e Raciocínio Lógico 15 1 15 

Língua Inglesa   5 1   5 

História   5 1   5 

Geografia   5 1   5 

 50 

 
Tipo Nota Peso 

Redação em Língua Portuguesa 0 - 10 2 

 

5.2.2. GRUPO B: 

Prova Objetiva e Redação para os cursos: Direito e Relações Internacionais. 
 

Disciplina 
Total de 

Questões 
Peso Nota Máxima 

Língua Portuguesa  15 1 15 

Literatura   5 1   5 

Matemática e Raciocínio Lógico 10 1 10 

Língua Inglesa   6 1   6 

História   7 1   7 

Geografia   7 1   7 

 50 

 
Tipo Nota Peso 

Redação em Língua Portuguesa 0 - 10 2 
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5.2.3. GRUPO C: 

Prova Objetiva e Redação para os cursos: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e 

Engenharia Mecânica. 
 

Disciplina 
Total de 

Questões 
Peso Nota Máxima 

Língua Portuguesa  10 1 10 

Literatura   5 1   5 

Matemática e Raciocínio Lógico 15 1 15 

Língua Inglesa   5 1   5 

História   5 1   5 

Geografia   5 1   5 

Física   5 1   5 

 50 

 
Tipo Nota Peso Nota Máxima 

Redação em Língua Portuguesa 0 - 10 2 20 

 

5.3. Dos tipos de questão: Na elaboração da prova de testes objetivos serão utilizadas questões de proposições 

múltiplas, com cinco alternativas (A, B, C, D, E), em que somente uma das proposições é correta. 

5.4. Considerar-se-á eliminado o candidato que não comparecer a uma das provas ou:  

5.4.1 Obter pontuação inferior à nota de corte da prova objetiva do curso escolhido. As notas de corte serão  

calculadas da seguinte maneira: 

                  𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜) = (𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜) × 0,25 

O valor atribuído será sempre arredondado para o número inteiro inferior.  

As notas máximas de cada curso serão divulgadas no anexo II 

6. Da Redação do Exame Vestibular 

6.1. A Redação será aplicada juntamente com as provas objetivas para todos os candidatos inscritos.  

6.2. A Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

6.3. Na Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, 

sobre assunto de interesse geral.  

6.4. Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação:  

6.4.1. Conteúdo – até 5 (cinco) pontos: 

a) Perspectiva adotada no tratamento do tema;  

b) Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto;  

c) Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento.  

6.4.2. A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída 

em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.  

6.4.3. Estrutura – até 3 (três) pontos:  

a) Respeito ao gênero solicitado;  

b) Progressão textual e encadeamento de ideias;  

c) Articulação de frases e parágrafos (coesão textual).  
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6.4.4. Expressão – até 2 (dois) pontos:  

 
6.4.4.1 A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com 

sua estreita correlação com o conteúdo e a estrutura. A avaliação será feita considerando-se:  

 
a) Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido; adequação do nível de 

linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso;  

 

b) Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e 

períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; 

emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação. 

 
6.5. Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Redação, os 

candidatos devem usar as normas ortográficas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, implementadas pelo 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

 
6.6. Será atribuída nota ZERO à redação que: 

6.6.1. Fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; 

6.6.2. Não atender aos critérios dispostos nos quesitos 6.4.1 – Conteúdo, 6.4.3 – Estrutura e 6.4.4 – 

Expressão.  

6.6.3. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras 

soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; 

6.6.4. For assinada fora do local apropriado. 

6.6.5. Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 

6.6.6. For escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; 

6.6.7. Estiver em branco; 

6.6.8. Apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;  

6.6.9. Não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora.   

 
6.7. Na Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo.  Em hipótese 

alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 

 
6.8. Na Redação deverão ser rigorosamente observados o limite mínimo de 15 (quinze) linhas e máximo de 

30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 

 
 

7. Da Primeira Etapa 

7.1. A primeira etapa compõe 70% da nota final do candidato. 

7.2. A nota da primeira etapa será igual ao somatório dos pontos obtidos na Prova Objetiva e dos pontos 

obtidos na Redação multiplicados pelos respectivos pesos. 

7.3. Será eliminado o candidato que: 



12 

 

 

7.3.1. Obter pontuação ZERO na Redação; 

7.3.2 Obter pontuação inferior à nota de corte da prova objetiva do curso escolhido.  

7.3.3 Deixar de comparecer na data e horário previsto para a realização da prova. 

 

8 Dos Recursos quanto ao Resultado da Primeira Etapa 

8.3 Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares e quanto ao resultado 

preliminar da Primeira Etapa; 

8.3.2 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado e para a fase a que se 

referem. 

8.3.3 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 1 (um) dia útil. 

8.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Carlos Chagas 

www.concursosfcc.com.br, de acordo com as instruções constantes na página do Vestibular. 

8.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instruções contidas 

neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas. 

8.6 A Fundação Carlos Chagas e o Ibmec não se responsabilizam por recursos não recebidos por motivo 

de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

8.7 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito recursal. 

8.8 Não serão aceitos recursos interpostos por e-mail ou outro meio que não seja o especificado neste 

Edital. 

8.9 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candidatos que realizaram 

as provas, no período recursal referente ao resultado preliminar da Prova. 

8.10 Será concedida vista da Prova Redação a todos os candidatos que realizarem a prova, no período 

recursal referente ao resultado preliminar da Primeira Etapa. 

8.11 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Prova Redação será realizada no site da 

Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). As instruções para a vista das folhas de respostas 

das respectivas provas estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas. 

8.12 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso. 

8.13 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.  

8.14 Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 

atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 

8.15 No que se refere à Prova Redação, a pontuação e/ou classificação apresentada nos resultados 

preliminares poderão sofrer alterações em função do julgamento de recursos interpostos, podendo haver 

exclusão ou inclusão de candidatos. 

http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.concursosfcc.com.br/
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8.16 Na ocorrência do disposto nos itens 8.11, 8.12 e 8.13 e/ou em caso de provimento de recurso, poderá 

ocorrer a classificação/desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida para a 

prova. 

8.17 Serão indeferidos os recursos: 

8.17.2 Cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

8.17.3 Que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 

8.17.4 Cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

8.17.5 Sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente ou incoerente ou os intempestivos; 

8.17.6 Encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”. 

8.18 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 8.1 deste Capítulo, 

devidamente fundamentado, desconsiderado recurso de igual teor.  

8.19 As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento 

de todos os candidatos inscritos no concurso por meio do site da Fundação Carlos Chagas 

(www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 

(sete) dias, a contar da data de sua divulgação. 

 

9 Da Segunda Etapa – Dinâmicas de Grupo 

9.3 Todos os candidatos do Processo Seletivo Vestibular, Processo Seletivo ENEM e Processo Seletivo 

Internacional, que participarem de suas respectivas etapas deverão participar da etapa de dinâmicas de 

grupo.  

9.4 O agendamento poderá ser realizado entre os dias 7 de novembro de 2018 a 7 de dezembro de 

2018 pelo site https://www.ibmec.br/mg ou telefone 4020-5610. Serão disponibilizadas vagas nos dias 26 

de novembro de 2018 a 01 de dezembro de 2018 para participação. 

9.5 Os documentos necessários para Dinâmicas de Grupos são: documento de identidade com foto (RG, 

Passaporte ou CNH). 

9.6 A segunda etapa focará em analisar habilidades socioemocionais (soft skills) dos candidatos, na qual 

serão propostas eventuais resoluções de problemas, estudos de casos e dinâmicas em grupo. A equipe de 

facilitadores e avaliadores do Ibmec irá propor atividades com o intuito de verificar e avaliar os seguintes 

atributos: 

9.6.2 Neuroplasticidade: a capacidade de aprendizagem, abertura para inovar, coragem de explorar novos 

processos, busca de novos caminhos e abordagens. Compõe um quarto da nota de segunda etapa; 

9.6.3 Visão: o olhar estratégico, leitura de cenários, compreensão das circunstâncias e interpretação de 

regras e sistemas, de confirmar hipóteses. Compõe um quarto da nota de segunda etapa; 

9.6.4 Empatia: Interação e atuação em grupos, comunicação efetiva, respeito mútuo e primazia pela 

honestidade e relações de qualidade. Compõe um quarto da nota de segunda etapa; 

9.6.5 Centralidade: Autoconhecimento, controle emocional, resiliência e autoestima, atuação em ambiente 

http://www.concursosfcc.com.br/
https://www.ibmec.br/mg
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com feedbacks frequentes. Compõe um quarto da nota de segunda etapa. 

9.7 A segunda etapa compõe 30% da nota final do candidato. 

9.8 A seleção do candidato será feita pela classificação do mesmo de acordo com a nota obtida na primeira e 

na segunda etapa, conforme quadro de vagas (item 11). 

9.9 Com base nas notas finais de cada estudante, serão elaboradas as classificações por curso, 

obedecendo-se a ordem decrescente da média obtida. Os estudantes serão convocados de acordo com sua 

colocação, respeitando o número de vagas disponibilizadas em cada curso. 

 

 

 

 

10 Do Calendário 

10.3 Processo Seletivo Vestibular: 

10.3.2 As inscrições serão realizadas de 06/09/2018 até às 14:00h de 06/11/2018. 

10.3.3 A prova do Vestibular será aplicada no dia 23/11/2018, das 13:00h às 17:30h. 

10.3.4 O gabarito estará disponível nos sites https://www.ibmec.br/mg e (www.concursosfcc.com.br), às 

20:00h do dia 23/11/2018. 

10.3.5 O prazo para recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares será no dia 

26/11/2018, das 10:00h às 23:59h. 

10.3.6 A divulgação do link dos aprovados preliminares da 1ª etapa será feita por consulta individual do  

desempenho no dia 06/12/2018, às 16:00h nos sites www.ibmec.br/mg e (www.concursosfcc.com.br).  

              Todos os candidatos podem verificar seu desempenho da mesma forma.   

10.3.7 O prazo para recurso quanto ao resultado dos aprovados preliminarmente da 1ª etapa será até o dia 

07/12/2018, das 10:00h às 23:59h. 

10.3.8 A segunda etapa será realizada entre os dias 26/11/2018 a 01/12/2018. 

10.3.9 A divulgação dos aprovados na primeira chamada será divulgada até o dia 17/12/2018, até às 

19:00h. 

10.3.10 Os candidatos aprovados na primeira chamada deverão efetuar a matrícula após a divulgação do 

resultado, até o dia 22/12/2019. 

10.3.11 A divulgação dos aprovados na segunda chamada será no dia 07/01/2019, até às 16:00h. 

10.3.12 Os candidatos aprovados na segunda chamada deverão efetuar matrícula entre os dias 07/01/2019 

a 10/01/2019. 

10.3.13 A divulgação dos aprovados na terceira chamada será no dia 11/01/2019, até às 16:00h. 

10.3.14 Os candidatos aprovados na terceira chamada deverão efetuar matrícula entre os dias 11/01/2019 

a 17/01/2019. 

10.4 Processo Seletivo ENEM e Internacional: 

10.4.2 As inscrições serão realizadas de 03/09/2018 até às 18:00h de 30/01/2019. 

10.4.3 A divulgação dos aprovados da 1ª etapa será dois dias após a divulgação do resultado do ENEM 

https://www.ibmec.br/mg
http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.ibmec.br/
http://www.concursosfcc.com.br/
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2018 no site https://www.ibmec.br/mg. 

10.4.4 A segunda etapa será realizada entre os dias 01/02/2019 a 06/02/2019. 

10.4.5 A divulgação dos aprovados na primeira chamada será no dia 11/02/2019, até às 16:00h. 

10.4.6 Os candidatos aprovados na primeira chamada deverão efetuar a matrícula entre os dias 

11/02/2019 a 14/02/2019. 

10.4.7 A divulgação dos aprovados na segunda chamada será no dia 15/02/2019, até às 16:00h. 

10.4.8 Os candidatos aprovados na segunda chamada deverão efetuar matrícula entre os dias 15/02/2019 

a 20/02/2019. 

10.5 Processo Seletivo Transferência Externa e Segunda Graduação: 

10.5.2 As inscrições e envio da documentação deverão ser realizadas de 03/09/2018 até às 18:00h de 

01/03/2019. 

10.5.3 A divulgação dos aprovados será 48h após o envio da documentação. 

10.5.4 Os candidatos aprovados na primeira chamada deverão efetuar a matrícula em até 48h após 

aprovação. 

 

11 Das Vagas Ofertadas 

11.3 As vagas ofertadas pelo Ibmec Belo Horizonte para o primeiro semestre letivo de 2019 estão 

distribuídas de acordo com o quadro abaixo: 

Vagas por Processo Seletivo 

Código de 

inscrição 
Curso Turno Vestibular  ENEM Internacionais 

Portador de 

Diploma 

Transferência 

externa 
Total 

ADI02 Administração Integral 100 10 2 10 10 132 

ADN02 Administração Noite 20 2 1 2 2 27 

AUI02 Arquitetura e 

Urbanismo 
Integral 50 

5 2 5 5 67 

CCN02 Ciências Contábeis Noite 50 5 2 5 5 67 

CEI02 Ciências 

Econômicas 
Integral 100 

10 2 10 10 132 

DII02 Direito Integral 50 5 2 5 5 67 

DIN02 Direito Noite 20 2 1 2 2 27 

ECI02 Engenharia Civil Integral 50 5 2 5 5 67 

EPI02 Engenharia de 

Produção 
Integral 100 

10 2 10 10 132 

EMI02 Engenharia 

Mecânica 
Integral 50 

5 2 5 5 67 

RIM02 Relações 

Internacionais 
Manhã 50 

5 2 5 5 67 

 

11.4 Caso as vagas destinadas aos candidatos que optaram pelo Processo Seletivo ENEM e Internacional 

não sejam preenchidas, essas vagas serão destinadas ao Processo Seletivo Vestibular. 

11.5 O Ibmec reserva a si, o direito de não abrir turma no semestre, ou de fazer um remanejamento de turno, 

https://www.ibmec.br/mg
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caso o número de alunos não atinja o determinado pela instituição. 

 

12 Da Matrícula 

12.3 O candidato classificado e convocado na forma deste Edital adquirirá direito à matrícula no curso de 

sua opção, observando o período para sua efetivação publicado no site https://www.ibmec.br/mg. 

12.4 Em caso de não preenchimento das vagas oferecidas, será publicada nova lista de convocados, que 

deverão efetivar sua matrícula no prazo estabelecido pela Instituição, respeitado o número de vagas 

autorizadas. 

12.5 A não observância do prazo de matrícula implicará em perda da vaga. 

12.6 Para a efetivação da matrícula, os candidatos deverão comparecer no setor de Atendimento ao Aluno 

do Ibmec e apresentar cópia e original dos seguintes documentos: 

12.6.2 Cédula de Identidade; 

12.6.3 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

12.6.4 CPF; 

12.6.5 Comprovante de Residência; 

12.6.6 Uma foto 3x4; 

12.6.7 Certificado de Conclusão do Ensino Médio ; 

12.6.8 Histórico Escolar do Ensino Médio ; 

12.6.9 No caso de diplomado em curso de nível superior, é necessária a apresentação do diploma, 

devidamente registrado, mais o certificado de conclusão do Ensino Médio  e do histórico escolar; 

12.6.10  O candidato do ENEM deverá apresentar o Boletim Individual de Resultados do Exame 

Nacional do Ensino Médio . 

12.7 Importante: trazer original dos documentos ou todas as cópias legíveis e autenticadas. 

12.8 O candidato que, dentro do prazo estipulado neste Edital, não comparecer ao local indicado ou não 

apresentar a documentação nele exigida, perderá o direito à vaga e não terá qualquer eficácia a sua 

classificação no processo seletivo. 

 

13 Do Regime Escolar e Semestralidade 

13.3 Todos os cursos ofertados neste Edital serão ministrados em regime de integralização por créditos 

com matrícula semestral. 

13.4 A semestralidade dos cursos referidos em item anterior será paga em 6 (seis) parcelas mensais, sendo 

a 1a parcela paga no ato da matrícula e o restante no dia 08 de cada mês. 

 

14 Das Disposições Finais 

14.3 Serão nulas de pleno direito, a qualquer época, a classificação no processo seletivo e a matrícula do 

candidato, cuja inscrição houver sido feita em inobservância ao disposto neste Edital, usando documentos 

https://www.ibmec.br/mg
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falsos ou outros meios ilícitos. 

14.4 O candidato poderá solicitar ao Ibmec, após a aplicação da prova, declaração de que participou dos 

exames. 

14.5 O Ibmec poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses, prorrogar os prazos estabelecidos 

para a inscrição de candidatos ao seu concurso vestibular, bem como os prazos para realização da segunda 

chamada. 

14.6 Os casos de empate na classificação final em cada curso ou entre os classificáveis serão resolvidos 

com aplicação em ordem de eliminação sucessiva dos seguintes critérios objetivos: 

14.6.2 Maior nota na primeira etapa; 

14.6.3 Maior nota na segunda etapa; 

14.7 Maior idade (dia, mês, ano). Caso o número de vagas em quaisquer dos cursos, após a matrícula dos 

candidatos classificados não seja preenchido, os candidatos classificáveis remanescentes serão 

convocados a fim de optarem por uma das vagas ainda existentes. 

14.8 A equivalência de estudos realizados no exterior, para efeito de ser suprida a prova de conclusão do 

Ensino Médio, deverá ser comprovada até a data da matrícula, mediante documento expedido por 

estabelecimento de ensino credenciado pelo Conselho Estadual de Educação - CEE ou Conselho Federal 

de Educação - CFE/ MEC. 

14.9 O candidato com deficiência deverá comunicá-la, especificamente, no requerimento de inscrição, 

durante o período de inscrições, e encaminhar Laudo Médico atestando a espécie e o grau de deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças-CID, bem 

como a provável causa da deficiência. 

14.10 Caso necessite, o candidato deverá enviar a solicitação de prova ou condição especial, por 

meio da internet, utilizando-se do link de inscrição do Vestibular para envio da imagem em extensão PDF, 

BITMAP ou JPG à Fundação Carlos Chagas. 

14.11 A lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo em sala 

reservada, desde que o requeira no formulário de inscrição, observando os procedimentos constantes a 

seguir, para adoção das providências necessárias: 

14.11.2 Anexar sua solicitação, via internet, no Formulário de Inscrição;  

14.11.3 No dia da prova, a criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar 

ou terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado designado pela Fundação Carlos 

Chagas.  

14.11.4 A lactante deverá apresentar-se, no respectivo horário para o qual foi convocada, com o 

acompanhante e a criança.  

14.11.5 Não será disponibilizado responsável para a guarda da criança, acarretando à candidata a 

impossibilidade de realização da prova.  

14.11.6 Nos horários previstos para a amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
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temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 

14.11.7 Na sala reservada para a amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, 

sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de 

amizade com a candidata. 

14.11.8 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

14.12 As solicitações de condições especiais serão analisadas e deferidas ou indeferidas pela 

Fundação Carlos Chagas e pelo Ibmec. 

14.13 O não encaminhamento da documentação referida no item 14.7 isenta a Fundação Carlos 

Chagas e o Ibmec de providenciar as condições especiais para que este realize as provas.
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ANEXO I 

Programas das provas – Edital nº 01 
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA  

A prova abrange conhecimentos de gramática, literatura brasileira e realidade atual. O candidato terá de mostrar 

capacidade de produção textual, quer no processo de leitura, quer no de escrita, bem como aplicação das habilidades 

de raciocínio necessárias para a realização destas atividades. A prova será organizada em: 

  

                 QUESTÕES OBJETIVAS 

Priorizam, por um lado, o domínio das formas linguísticas em funcionamento, em lugar do conhecimento formal 

de normas e regras fora de contexto, e, por outro, o conhecimento da literatura, no inter-relacionamento 

forma/conteúdo, identificando e comparando traços específicos desta linguagem em suas diferentes manifestações 

históricas. 

 

OBRAS LITERÁRIAS 

               • Dom Casmurro, de Machado de Assis; 

• São Bernardo, de Graciliano Ramos; 

• Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade; 

• Laços de família, de Clarice Lispector; 

• Campo geral (Miguilim), de João Guimarães Rosa. 

• Trópicos utópicos – Uma perspectiva brasileira da crise civilizatória, de Eduardo Gianetti; 

• Tempos fraturados, de Eric Hobsbawm. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Morfossintaxe: 

• Estrutura e Formação de vocábulos; 

• Classes de vocábulos e seu papel na oração; 

• O sistema flexional e sua relação com a concordância; 

• Períodos simples e composto: conceitos e características; 

• Sintaxe de regência e de colocação. 

Semântica: 

• Significação dos vocábulos; 

• Paráfrases, sinônimos e antônimos; 

• Polissemia e homonímia; 

• Denotação e conotação; 

• Acentuação gráfica; 

• Programas; 

• Pontuação; 

• Funções da linguagem; 

• Figuras de linguagem. 

 

INGLÊS  

A prova de Língua Inglesa tem por objetivo avaliar se o candidato é capaz de proceder a leituras satisfatórias de 

textos escritos em inglês, versando sobre assuntos gerais, contemplando uma diversidade de temas e gêneros 

discursivos retirados de publicações acadêmicas, revistas, jornais e outras publicações atuais, podendo exigir, 

dentre as diversas competências a serem avaliadas, as capacidades de:  

 

 ativar conhecimento prévio; 

 localizar informações específicas em um texto; 

 perceber a ideia principal de um texto; 

 fazer inferências a partir de palavras, expressões desconhecidas,  subentendidos, ironias e jogos de palavras; 

 perceber as relações entre o texto verbal e o não verbal; 

 reconhecer marcadores linguísticos como conectivos, pronomes, modo e tempo verbal, interrogação, 

afirmação e negação, expressão de tempo, modo, causa, consequência, concessão e contraste, dentre outros. 
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HISTÓRIA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

HISTÓRIA DA EUROPA E DA ÁFRICA 

Os primeiros povos: linguagem e cultura 

Antiguidade na África e no Oriente Próximo: povos africanos, mesopotâmicos e semitas  

Mundo greco-romano: instituições políticas, sociedade e cultura 

Idade Média ocidental: feudalismo, mentalidades e religiosidades 

Surgimento e expansão do Islã 

Formação do mundo moderno: 

• expansão mercantil europeia; 

• absolutismo e formação dos Estados nacionais; 

• Renascimento e reformas religiosas; 

• colonização portuguesa na África; 

• escravidão e escravismo. 

Tempos revolucionários 

• revoluções inglesas do século XVII; 

• nascimento das fábricas; 

• iluminismo e liberalismo; 

• revolução francesa; 

• movimentos de independência nas Américas; 

• utopias e nacionalismo no século XIX; 

• ideias sociais e projetos revolucionários. 

Expansionismo europeu e resistência africana 

Guerras, crises e revoluções no século XX 

• da Primeira Guerra Mundial à Crise de 1929; 

• Revolução Russa; 

• nazismo e fascismos; 

• da Segunda Guerra Mundial à Guerra Fria; 

• descolonização e libertação na Ásia e na África; 

• conquista de direitos e renovação cultural nos anos 1950 e 1960. 

 Reorganização mundial 

• as disputas no Oriente Médio; 

• o fim da URSS, globalização e a “nova ordem mundial”; 

• conflitos étnicos, nacionais e religiosos na passagem do século XX para o XXI; 

• a ascensão da China e dos “Tigres Asiáticos”; 

• novas visões sobre a África; 

• impasses de um novo tempo: biodiversidade, tecnologias, saúde e religiosidades. 

 

HISTÓRIA DA AMÉRICA E DO BRASIL 

América antes da conquista europeia: do povoamento às sociedades organizadas 

Conquista e colonização espanhola na América 

Colonizações francesa, holandesa e inglesa na América 

Colonização portuguesa 

• administração, economia e sociedade; 

• escravidão e resistência; 

• a família real no Brasil. 

Movimentos pela independência nas colônias inglesas, espanholas, francesas e portuguesas 

Formação dos Estados Unidos: da independência à Guerra de Secessão 

Formação dos Estados nacionais na América Hispânica: unitários e federais 

O Brasil imperial 

• os dois reinados e o período regencial; 

• política e conflitos externos; 

• da mão de obra escrava à imigração; 

• abolicionismo e republicanismo. 

Projetos políticos e econômicos, conflitos e revoluções na América do século XX 

• intervencionismo norte-americano; 

• Revolução Mexicana e Revolução Cubana; 



21 

 

 

• industrialismo, política de massas e autoritarismo; 

• militarismo e redemocratização. 

O Brasil República 

• proclamação, Primeira República e período Vargas; 

• a fase democrática e o golpe de 1964; 

• regime militar e democratização; 

• disputas políticas e impasses socioeconômicos na passagem do século XX ao XXI. 

 

GEOGRAFIA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O ESPAÇO GEOGRÁFICO MUNDIAL 

O processo de diferenciação do espaço geográfico mundial: 

• formas de classificação e análise deste processo; 

• o processo de mundialização e/ou globalização e a formação de blocos regionais. 

A organização das atividades econômicas e financeiras nos espaços mundiais: 

• as instituições supranacionais (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.); 

• o papel dos Estados nas atividades econômicas; 

• as empresas transnacionais e as estratégias de localização industrial; 

• as atividades agropecuárias, questão agrária e processo de modernização no mundo rural; 

• comércio, serviços e turismo; 

• a generalização do consumo moderno. 

As tecnologias modernas e o espaço geográfico: 

• os sistemas de transporte; 

• os meios de comunicação e informação; 

• a generalização da informática; 

• o desemprego tecnológico. 

A urbanização mundial e o processo de metropolização. 

A Geografia Política do mundo moderno: 

• os processos de unificação e fragmentação dos países; 

• as estratégias geopolíticas. 

A dinâmica demográfica do mundo atual: 

Crescimento e estrutura demográfica 

• movimentos migratórios; 

• conflitos étnico-culturais. 

A Geografia Física do planeta: 

• paisagens e sistemas naturais; 

• os quadros e processos geomorfológicos e pedológicos globais; 

• a dinâmica e os quadros climáticos globais; 

• a Biogeografia e a distribuição das coberturas vegetais originais; 

• os sistemas hidrográficos. 

A questão ambiental no mundo moderno: 

• a degradação dos ambientes naturais e artificiais; 

• conservação dos recursos naturais. 

 

O ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO 

A formação territorial do Brasil: 

• estado e configuração do território nacional; 

• os processos de regionalização; 

• as regionalizações oficiais. 

A organização das atividades econômicas e financeiras no espaço brasileiro: 

• a mundialização econômica e a realidade brasileira; 

• o papel do Estado brasileiro nas atividades econômicas; 

• a lógica da produção e localização industrial; 

• produção agropecuária e questões agrárias (modernização x formas de produção não capitalistas); 

• comércio, serviços e turismo no Brasil. 

As tecnologias modernas e o espaço geográfico brasileiro. 

A urbanização brasileira e o processo de metropolização. 

Geografia política e Geopolítica no Brasil. 

A dinâmica demográfica do Brasil: 
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Crescimento e estrutura demográfica 

Indicadores sociais 

• as migrações internas. 

A Geografia Física do Brasil: 

• as paisagens e sistemas naturais do Brasil; 

• quadros e processos geomorfológicos e pedológicos do Brasil; 

• dinâmica e quadros climáticos do Brasil; 

• a Biogeografia e a distribuição das coberturas vegetais originais no Brasil; 

• os sistemas hidrográficos brasileiros. 

A questão ambiental no Brasil: 

• a degradação dos ambientes naturais e artificiais brasileiros; 

• conservação dos recursos naturais do Brasil. 

 

MATEMÁTICA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

TEORIA DOS CONJUNTOS 

• Utilizar diagramas e operações (reunião, intersecção e diferença) para resolver problemas envolvendo conjuntos. 

• Reconhecer e utilizar notações apropriadas para a representação de conjuntos numéricos. 

 

NÚMEROS, SEQUÊNCIAS E GRANDEZAS 

• Números inteiros: operações e propriedades; divisibilidade; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; 

decomposição em fatores primos; sistema de numeração na base 10. 

• Números racionais e irracionais: representações, operações e propriedades. 

•Desigualdades e módulo. 

• Proporcionalidade direta e inversa entre números e grandezas; porcentagem; médias (aritmética e geométrica). 

• Noções de matemática financeira (juros simples e compostos). 

• Números complexos: operações na forma algébrica e trigonométrica; representação geométrica das operações 

com complexos; noções de vetores. 

• Sequências e séries: progressão aritmética, progressão geométrica, sequências recursivas. 

 

FUNÇÕES 

• Noções gerais: conceito; domínio e imagem; função inversa; máximos e mínimos; composição de funções; 

representações e interpretações gráficas. 

• Funções polinomiais do 1° e 2° graus: equações, inequações, gráficos, problemas. 

• Funções exponencial e logarítmica: equações, inequações, gráficos, problemas. 

• Funções periódicas (seno, cosseno, tangente): equações, inequações, gráficos, problemas. 

 

CONTAGEM, PROBABILIDADE E NOÇÕES DE ESTATÍSTICA 

• Princípio Fundamental da Contagem. 

• Arranjos simples; permutações (simples e com repetição); combinações simples. 

• Probabilidade de um evento num espaço equiprovável; eventos disjuntos; probabilidade da reunião e da 

interseção de eventos; probabilidade condicional; aplicações. 

• Noções de Estatística: conceitos de média, moda e mediana de um conjunto de dados; organização e 

interpretação de dados em tabelas e gráficos. 

 

MATRIZES E SISTEMAS LINEARES 

• Matrizes: representações e operações.  

• Sistemas lineares: representação matricial; resolução e discussão de sistemas lineares de, no máximo, três 

incógnitas. 

 

POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS 

• Operações com polinômios (fatoração, adição, multiplicação e divisão). 

• Raízes de uma equação algébrica; relações entre raízes e coeficientes de uma equação. 

 

GEOMETRIA PLANA 

• Noções elementares: reta, semirreta, segmento de reta, ângulos; paralelismo, perpendicularismo. 

• Congruência e semelhança de polígonos; razão de semelhança (comprimentos, áreas e, no caso da geometria 

espacial, volumes).  

• Polígonos: soma dos ângulos internos e externos, diagonais, perímetro, área, inscrição e circunscrição. 
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• Circunferência, círculos e setores circulares: perímetros e áreas. 

• Teoremas de Pitágoras e de Tales. 

• Trigonometria no triângulo retângulo; lei dos senos e lei dos cossenos. 

 

GEOMETRIA ESPACIAL 

• Cálculo de áreas (superfície dos sólidos); volume e capacidade: poliedros; prismas e pirâmides; cilindros e 

cones; esfera; troncos. 

• Inscrição e circunscrição de sólidos 

 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

• Coordenadas cartesianas no plano; distância entre dois pontos; alinhamento de três pontos. 

• Equações da reta; interseção de retas; paralelismo e perpendicularismo de retas; distância de ponto a uma reta. 

• Equações da circunferência; posições relativas de reta e circunferência e de circunferência e circunferência. 

• Representação gráfica de desigualdades. 

• Noções elementares de programação linear. 

 

NOÇÕES DE LÓGICA 

• Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. 

• Deduzir novas informações das relações fornecidas. 

• Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, 

raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal. 

• Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 

conclusões determinadas. 

 

 

 

FÍSICA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SOMENTE PARA O GRUPO C: 

 

INTRODUÇÃO 

• Grandezas Físicas fundamentais e derivadas; 

• Medição das grandezas fundamentais: Sistemas de Unidades; 

• Grandezas escalares e vetoriais, operações com vetores. 

 

MECÂNICA E CALOR 

Cinemática: 

• Conceitos fundamentais da cinemática: referencial, trajetória, movimento e repouso; 

• Velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea; 

• Aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea; 

• Diagramas de posição, velocidade, aceleração em função do tempo; 

• Movimentos retilíneos e curvilíneos uniformes e uniformemente variados, trajetória e lei horária; 

• Velocidade e aceleração vetorial média e velocidade e aceleração vetorial instantânea; 

• Movimento circular uniforme, aceleração tangencial e aceleração centrípeta, velocidade angular, período e 

frequência; 

• Movimento harmônico simples; 

• Composição de movimentos; 

• Lançamento vertical e queda livre no vácuo; 

• Lançamento horizontal e oblíquo no vácuo. 

Leis de Newton e Gravitação: 

• Princípios fundamentais da Dinâmica; 

• Equilíbrio estático e dinâmico; 

• Movimento de um corpo sob ação de uma força; 

• Peso de um corpo. Aceleração da gravidade; 

• Leis de Kepler; 

• Lei da gravitação universal; 

• Dinâmica do movimento circular; 

Quantidade de movimento e energia: 

• Impulso de uma força; 

• Quantidade de movimento de uma partícula e de um sistema de partículas; 

• Conservação de quantidade de movimento de um sistema de partículas isolado; 
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• Choques e colisões; 

• Centro de massa de um sistema de partículas; 

• Trabalho de uma força constante, trabalho de uma força variável, determinado através da força pelo 

deslocamento; 

• Energia mecânica, cinética e potencial; 

• Teorema da Energia cinética; 

• Teorema da Energia potencial; 

• Fontes de energia, aplicações e impactos ambientais; 

• Princípio da conservação da energia mecânica; 

• Trabalho da força de atrito; 

• Potência. 

Hidrostática: 

• Densidade; 

• Propriedades dos líquidos em equilíbrio; 

• Conceito de líquido perfeito, pressão; 

• Teorema fundamental da hidrostática; 

• Vasos comunicantes; 

• Princípio de Pascal, prensa hidráulica; 

• Princípio de Arquimedes; 

• Equilíbrio dos corpos imersos e flutuantes; 

• Condições de Flutuação. 

Termologia: 

• Temperatura e lei zero da Termodinâmica; 

• Termometria, escalas termométricas; 

• Dilatação térmica: dilatação dos sólidos e líquidos; 

• calorimetria, quantidade de calor, calor sensível e calor latente, calor específico de sólidos e líquidos; 

• Comportamento térmico dos gases, transformações isobárica, isométrica, isotérmica, adiabáticas e cíclicas; 

• Gás perfeito, lei dos gases perfeitos; 

• Calores específicos dos gases, trabalho realizado por um gás; 

• A experiência de Joule, 1º Princípio da Termodinâmica, 2ª Lei da Termodinâmica, máquinas térmicas. 

  

ONDAS, ACÚSTICA E ÓTICA 

Pulsos e ondas: 

• Pulsos e ondas periódicas; 

• Propagação de um pulso e velocidade de propagação; 

• Superposição de pulsos; 

• Reflexão e refração de ondas; 

• Ondas estacionárias; 

• Caráter ondulatório do som; 

• Caráter ondulatório da luz. 

Acústica: 

• Infrassom e ultrassom; 

• Velocidade do som nos diferentes meios; 

• Qualidades fisiológicas do som; 

• Reflexão do som, eco; 

• Interferência e ressonância; 

• Fontes sonoras, tubos e cordas. 

Ótica: 

• A propagação da luz em meios homogêneos, sombra e penumbra; 

• Reflexão da luz, leis; 

• Imagens reais e virtuais; 

• Espelhos planos e esféricos; 

• Refração da luz, lei de Snell e índices de refração; 

• Lâmina de faces paralelas e prismas; 

• Lentes delgadas, equação dos pontos conjugados; 

• Ótica da visão; 

• Instrumentos óticos. 

 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO 

Eletrostática: 
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• Fenômenos de eletrização, cargas elétricas; 

• Corpos isolantes e condutores; 

• Lei de Coulomb; 

• Indução eletrostática; 

• Campo elétrico; 

• Potencial eletrostático, diferença de potencial. 

Eletrodinâmica: 

• Corrente elétrica; 

• Resistência e resistividade, Leis de Ohm; 

• Condutores ôhmicos e não ôhmicos; 

• Potência elétrica; 

• Associação de resistores; 

• Leis de Joule; 

• Força eletromotriz, geradores e receptores; 

• Circuitos de corrente contínua, lei dos nós e das malhas (Leis de Kirchhoff). 

Campo magnético: 

• O campo magnético de correntes e ímãs, vetor indução magnética; 

• Lei de Ampère; 

• Campo magnético de um condutor retilíneo, de uma espira e de um solenóide; 

• Forças atuantes sobre cargas elétricas em movimento em campos magnéticos; 

• Força magnética entre condutores percorridos por corrente. 

 

NOÇÕES DE FÍSICA MODERNA 

• Modelo atômico: partículas elementares, emissão e absorção de radiação, conceito de fóton e interação da luz 

com os diferentes meios de propagação. 

• Estrutura nuclear do átomo: estabilidade, radioatividade, vida média, fissão e fusão. 

• Aplicações do uso de radiações: cuidados, riscos, benefícios e eventuais impactos ao meio ambiente. 
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ANEXO II 

Maiores Notas por Curso 

 

Curso 
Maior 
nota 

ADI - ADMINISTRAÇÃO - INTEGRAL 35 

ADN - ADMINISTRAÇÃO - NOITE 32 

AUI - ARQUITETURA E URBANISMO - INTEGRAL 26 

CCN - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOITE 25 

CEI - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - INTEGRAL 42 

DII - DIREITO - INTEGRAL 32 

DIN - DIREITO - NOITE 37 

ECI - ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL 38 

EMI - ENGENHARIA MECÂNICA - INTEGRAL 33 

EPI - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - INTEGRAL 31 

RIM - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - MANHÃ 34 

 
 


