PROCESSO SELETIVO

Caro candidato, seja bem-vindo !
Este é um momento decisivo e desafiante para você. É
um tempo de opção por um curso tecnológo que possa auxiliálo na construção de sua futura vida profissional. Como
partícipe deste momento, a Fundação Francisco Mascarenhas
apresenta, neste Manual, algumas informações sobre os
cursos técnicos oferecidos e os procedimentos relativos ao
Concurso Vestibular.
A Fundação Francisco Mascarenhas tem 50 anos de
tradição no Ensino Superior, conta com uma moderna infraestrutura e apresenta excelentes resultados na formação de
seus alunos. Abrimos agora mais uma vez as portas de nossas
Faculdades, aguardando a sua chegada. Os avanços que ano a
ano temos acumulado na qualidade do ensino, na titulação de
nossos professores, sempre abnegados, no incremento de
metas arrojadas, no crescimento de laboratórios, estrutura
física e acervo atualizado de nossa biblioteca – tudo isso é
muito importante, mas precisamos somar a este complexo a
sua presença e a de muitos outros novos alunos.
A comunidade acadêmica é composta por estudantes,
professores e funcionários técnico-administrativos, todos

responsáveis pela qualidade e credibilidade da Fundação
Francisco Mascarenhas.
Recomendamos a leitura atenta deste Manual, pois as
informações nele contidas são necessárias para garantir a
correção dos procedimentos acadêmicos e administrativos.
Leia atentamente todos os itens, lembrando que as regras do
vestibular garantem a segurança e, a legitimidade do processo
seletivo.
Desde já, torcemos para que você venha fazer parte da
nossa comunidade acadêmica, o maior patrimônio de que
dispomos.
Boa sorte!
João Leuson Palmeira Gomes Alves
Presidente da FFM

Patos-PB, abril de 2016

INFORMAÇÕES GERAIS

1. OBJETIVO E CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
O Processo Seletivo realizado para os Cursos Técnicos
da Fundação Francisco Mascarenhas é uma forma de avaliação
utilizada para selecionar e classificar candidatos que desejem
ingressar nos Cursos: Técnico em Enfermagem, Técnico em
Segurança no Trabalho, Técnico em Radiologia, Análises
Clínicas, Farmácia e Saúde Bucal da Escola de Ciências da
Saúde de Patos-ECISA, mantida pelo Centro Educacional de
Ensino Superior de Patos, (Antiga Fundação Francisco
Mascarenhas).
O Processo Seletivo 2016.2 apresenta as seguintes
características:
-

Provas constituídas de questões elaboradas sob a forma de
múltipla escolha, com exceção da Prova de Língua
Portuguesa que apresenta uma parte subjetiva (Redação
sobre um tema atual);

-

As provas não ultrapassam, em complexidade, o nível de
escolaridade de ensino médio (2º Grau);

-

As provas têm duração máxima de 3 horas e serão
realizadas no prédio da unidade II das Faculdades
Integradas de Patos, situada à Rua José Gomes Alves, s/n.
Centro, Patos – Paraíba.
INSCRIÇÃO

2. PERÍODO E LOCAL
As inscrições serão realizadas no período de 15 de
abril a 15 de maio de 2016.
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O candidato poderá inscrever-se:
- Online, acessando o site das FIP: www.fiponline.com.br
- Presencial , preenchendo a ficha de inscrição. As inscrições
serão realizadas na sede do Centro Educacional de Ensino
Superior de Patos (Antiga Fundação Francisco Mascarenhas),
situada na Rua Floriano Peixoto, 223, Centro, Patos – Paraíba,
no período de 13 de abril a 13 de maio, de segunda a sexta-feira,
das 8h00 às 11h30min e das 13h30min às 17h00.
Valor da inscrição: R$ 30,00 (Trinta Reais)

DOCUMENTAÇÃO

2.3.0. Xerox da Cédula de Identidade (frente e verso);
2.3.1. Xerox do Certificado do Ensino Médio ou equivalente
ou do Diploma, para os candidatos que tenham concluído
Curso Técnico ou Pedagógico ou Diploma de Curso Superior,
ou Declaração da Escola de que está concluindo ou concluiu o
ensino médio em 2015;
VAGAS

-

Para o 2º semestre letivo de 2016, serão oferecidas 300
vagas para o turno noturno.

PROVAS

-
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As provas do Processo Seletivo 2016.2 serão realizadas no
dia 29 de maio de 2016, no horário das 8h00 às 11h00.

DATA E HORÁRIO
DAS PROVAS

29 de maio de 2016
às 8h00

PROVAS

Língua Portuguesa
Biologia
Química
Conhecimentos Gerais

Nº DE QUESTÕES
DE MÚLTIPLA
ESCOLHA

20
10
10
10

CLASSIFICAÇÃO

5.- A classificação dos candidatos será feita na ordem
decrescente da média ponderada obtida nas diversas provas.
5.1 - Será eliminado da classificação o candidato que obtiver
resultado nulo em qualquer das provas, faltar a qualquer uma
das mesmas, bem como aquele que não obtiver 40% da média
obtida pelo primeiro classificado;
b) não tenha atingido, na Prova de Língua Portuguesa e
Redação, média igual ou superior a 20% da nota do candidato
de melhor desempenho nesta prova.
5.2 - Em caso de empate, será classificado o candidato que
obtiver maior total de pontos na Prova de Língua Portuguesa,
incluindo a Redação. Permanecendo o empate, será
classificado o candidato de melhor desempenho na Prova de
Biologia.
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5.3 - Será excluído do Processo Seletivo o candidato que
utilizar processo fraudulento na inscrição, usar meios ilícitos
na sua realização ou atentar contra a disciplina e boa ordem dos
trabalhos na sala de provas ou fora dela.
MATRÍCULA

6.- Para a matrícula, serão exigidos os seguintes documentos:
a) Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente,
ou Diploma de Curso Técnico ou Pedagógico ou Diploma
de Graduação, para o caso de candidatos portadores de
Curso Superior (fotocópia autenticada ou original).
b) Xerox autenticada da Cédula de Identidade e CPF.
c) Xerox autenticada do Registro de Nascimento ou
casamento e comprovante de residência.
d) Prova de quitação com o Serviço Militar para os candidatos
do sexo masculino, maiores de 18 anos.
e) Prova de quitação com suas obrigações eleitorais para os
maiores de 18 anos.
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OBSERVAÇÃO:

Todas as fotocópias devem ser tiradas em papel formato A4
O curso só funcionará se tiver pelo menos 50% das vagas
preenchidas.
PROGRAMA DAS DISCIPLINAS

LÍNGUA PORTUGUESA: Fonética e Fonologia
(Acentuação Tônica; Separação Silábica; Ortografia) Significação das Palavras (Sinonímia, Antonímia, Paronímia,
Homonímia e Polissemia); Sinais de Pontuação - Sintaxe de
Função - Frase, Oração e Período - Análise Sintática: Período
Simples e Período Composto - Sintaxe de Relação; Sintaxe de
Regência; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Colocação Linguagem Literária e Linguagem Não- Literária.
REDAÇÃO

BIOLOGIA: Citologia: Estabelecimento da Teoria Celular;
Componentes Químicos das Células: componentes
inorgânicos e orgânicos; Envoltórios celulares: parede celular,
membrana citoplasmática. Características gerais e fisiologia
das organelas e estruturas citoplasmáticas. Núcleo Celular:
componentes nucleares e divisão celular. Histologia Animal:
organização geral dos tecidos. Biologia dos Organismos:
Vírus, Bactérias; Protozoários; Fungos. Anatomia e Fisiologia
Humana (Aspectos Gerais do Sistema Nervoso; Aspectos
Gerais dos Órgãos dos Sentidos; Aspectos Gerais do Sistema
Endócrino; Aspectos Gerais da Circulação; Aspectos Gerais da
Respiração; Aspectos Gerais da Digestão; Aspectos Gerais da
Excreção; Aspectos Gerais do Sistema Reprodutor (Masculino
e Feminino).
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QUÍMICA: Matéria e energia: matéria, energia e suas
transformações, propriedades gerais, funcionais e específicas
da matéria. Mistura: conceito, classificação e processo de
análise imediata. Mudanças de estado físico: sólido, líquido e
gasoso; fusão, solidificação, vaporização, condensação e
sublimação. Massa: massa atômica, massa molecular, átomograma, molécula-grama, número de Avogadro e volume
molecular. Tabela periódica: histórico da classificação
periódica, classificação periódica atual, propriedades
periódicas e força de interação dos átomos. Estrutura atômica:
elemento químico - isóbaros, isótopos e isótonos. Funções
inorgânicas: conceito, nomenclatura, propriedades químicas e
métodos de obtenção dos ácidos, bases, sais e óxidos. Reações
químicas: fenômeno físico e químico, classificação das reações
químicas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

As grandes diferenças sócio-econômica do Espaço
Geográfico Mundial; Demografia: pirâmides etárias e teorias
demográficas; Os países capitalistas desenvolvidos –
características principais, sociedade de consumo, o
capitalismo monopolista; As Unidades Regionais Brasileiras.
A ocupação e organização do espaço geográfico brasileiro:
Antecedentes históricos; O aproveitamento A degradação do
meio ambiente: a poluição das águas e a poluição atmosférica;
A questão ambiental na nova ordem mundial; 24. A geografia
dos continentes: elementos sócio-ambientais. A Europa às
vésperas da expansão ultramarina. Formação do mundo
moderno. Sistema colonial nas Américas. A revolução
industrial, a revolução científica, as revoluções burguesas nas
suas várias dimensões no contexto europeu. Consolidação da
ordem capitalista. Os mundos do trabalho – refere-se tanto à
formação do proletariado industrial europeu quanto às
estruturas escravistas nas Américas. Expansão imperialista. As
crises do período entre-guerras – abrange acontecimentos
delimitados pela Primeira e pela segunda Guerras Mundiais.
Processo de descolonização. Política, economia e sociedade na
América Latina no pós-1930. Bipolaridade e tensões nas áreas
de influência. A redefinição da ordem mundial nos anos de
1990.
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OBSERVAÇÕES GERAIS

1. As provas terão início às 8 horas, devendo o candidato
comparecer ao local preestabelecido com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos, portando, obrigatória e
exclusivamente:
1.1. Original da Cédula de Identidade;
1.2. Caneta esferográfica azul ou preta
2. Não será permitido o uso, na sala de provas, de telefone
celular, máquinas calculadoras de qualquer tipo, rádios ou
qualquer objeto que possibilite fraude.
3. Recomenda-se ao candidato:
3.1 Dirigir-se à sala de provas orientando-se pelas setas
indicativas;
3.2 Manter-se em silêncio na sala, com os documentos de
identificação sobre a carteira, para que os fiscais procedam
à fiscalização e, posterior mente, entrega das provas;
3.3 Tirar dúvidas com os fiscais de sala, sobre o
preenchimento da Folha de Respostas, antes do início das
provas;
3.4 Ler atentamente as instruções constantes na Folha de
Respostas;
3.5 Permanecer sempre no seu lugar, levantando o braço,
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caso haja necessidade de comunicação com o fiscal de sala.
4. Os candidatos só poderão deixar a sala após decorridos 30
minutos do início das provas.
5. As provas terão uma duração de 4 horas.
6. É proibido o intercâmbio de material entre os candidatos.
7. Não será permitido ao candidato levar o caderno de provas.

Patos – PB, abril de 2016

João Leuson Palmeira Gomes Alves
PRESIDENTE DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO
SUPERIOR DE PATOS.
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Ascom - Assessoria de Comunicação

