
  
 

EDITAL Nº 10, DE 24 DE SETEMBRO DE 2017 

PROCESSO SELETIVO 2018/1 
 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 2018/1, nomeado pela 

Portaria nº 12 de 08/10/2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade ao 

que dispõe o §3º do Artigo 32 da Portaria Normativa MEC Nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010 e, de acordo com o que estabelece o Regimento Interno 

do Instituto Esperança de Ensino Superior - Iespes, torna público aos interessados que se 

encontra afixado nas dependências e no site da instituição o presente Edital, que abre as inscrições 

ao PROCESSO SELETIVO 2018/1, para ingresso no 1º Semestre de 2018.   

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS       

 

Os cursos de Graduação do Iespes, disponíveis no Anexo I deste edital, serão ofertados na 

modalidade presencial, podendo a instituição oferecer até 20% da carga horária de cada curso na 

modalidade de Educação a Distância (EaD), conforme Portaria 1.134 de 10 de outubro de 2016.  O 

candidato deverá fazer a escolha de 1ª ou 2ª opção de curso no ato da inscrição.      

 

1.1 Composição e Pontuação da Prova Escrita  

 

          Serão ofertadas vagas em cada curso, para ingresso por este processo seletivo, que versará 

sobre uma prova contendo 30 questões de múltipla escolha, valendo 60 pontos, sendo 05 

questões sobre Atualidades, 05 questões de Ciências Humanas (História e Geografia), 05 

questões de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia), 05 questões de Linguagens e 

Códigos (Língua Portuguesa e Literatura), 05 questões de Matemática e 05 questões de Língua 

Estrangeira (Inglês ou Espanhol, sendo permitido o uso de dicionário), com conteúdo disponível 

no Anexo II deste edital, juntamente com a Prova de Redação, valendo 40 pontos, que versará 

sobre a produção de um texto dissertativo (mínimo 15 e máximo 25 linhas) sobre tema da 

atualidade, o qual será conhecido no dia de realização da prova. 

O candidato que receber a nota zero na Prova de Múltipla Escolha será reprovado no 

processo seletivo, independentemente da nota obtida na Prova de Redação.   

 

1.1.1 Critérios para a correção da Prova de Redação 

 

A Redação será corrigida considerando os seguintes critérios: 1) Norma culta padrão da 

língua portuguesa; 2) Compreensão da proposta de redação; 3) Coesão e coerência do texto.  

O candidato deve ficar atento tanto ao tema quanto às quantidades mínima e máxima de 

linhas que deve conter a Redação, pois o não cumprimento deste item e/ou a redação de um 

texto que fuja do tema proposto acarretarão nota zero à mesma. 

O candidato que receber a nota zero na Prova de Redação será automaticamente 

reprovado no processo seletivo, independentemente da nota obtida na Prova de Múltipla Escolha.  

 

1.2 Outras formas de ingresso em 2018/1 

  

Além do presente Processo Seletivo, os candidatos que realizaram o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2014 a 2016, e os que realizarão em 2017, poderão solicitar 

vaga exclusivamente para o período letivo de 2018/1, desde que apresentem extrato de 

participação no referido exame nos anos acima citados, não tenham zerado a redação e tenham 

obtido pontuação média mínima de 450 pontos.  

A prioridade para o preenchimento de vagas nos cursos ofertados obedecerá a seguinte 

ordem:  

1º) Nota obtida no Processo Seletivo 2018/1;  

2º) Nota obtida no Enem (2014 a 2016 e/ou 2017);   



3º) Solicitação de vaga para portador de diploma; 

4º) Transferência de outros cursos internos do Iespes; 

5º) Transferência de outras Instituições de Educação Superior. 

 

2 LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

 

Os cursos do Iespes funcionam na a) Avenida Coaracy Nunes, Nº 3315, b) Trav. Antonio 

Justa, 2383, ambos no bairro do Caranazal; e na c) Av. Turiano Meira, s/n, bairro Interventoria, 

todos em Santarém-PA, em horário diurno e noturno, exceto seus estágios obrigatórios e atividades 

extracurriculares.  

 

3 LOCAL, PERÍODO E TAXA DE INSCRIÇÕES  
 

O local e o período de inscrições obedecem às seguintes especificidades: 

a) Inscrições on-line, no site www.vestibulariespes.com, serão no período de 8h do dia 

25/09/2017 até 20h do dia 14/11/2017.  
b) As inscrições na Central de Atendimento do Iespes, localizada no endereço: Avenida 

Coaracy Nunes, Nº 3315, serão no período de 8h do dia 25/09/2017 até 11h do dia 

18/11/2017;    

 

Para mais informações, ligar para (93) 3529-1763 e (93) 99127-1611. A Taxa de inscrição 

será de R$ 30,00 (trinta reais).  

 

4 DIA, HORÁRIO E LOCAL DA PROVA 

 

A prova ocorrerá no dia 19 de novembro de 2017, das 15 horas às 18 horas, nas 

dependências do Iespes, no endereço constante na letra a) do item 2 deste Edital.  

 

5 ATENDIMENTOS       

 

O Iespes, nos termos da legislação vigente, assegurará atendimento especializado aos 

candidatos que deles comprovadamente necessitarem. O participante que necessitar de atendimento 

especializado deverá, no ato da inscrição, informar em campo próprio do sistema, a condição que 

motiva a solicitação do atendimento.  

 

6 RESULTADO 

 

O resultado será publicado no dia 23 de novembro de 2017, a partir das 17 horas, através 

da relação por ordem alfabética, curso e turno, nas dependências do Iespes, localizado no endereço 

descrito na letra a) do item 2 deste Edital, e no site www.vestibulariespes.com. 

 

7 MATRÍCULAS  
 

As matrículas dos aprovados ocorrerão no período de 24 de novembro a 09 de  dezembro 

de 2017.  

As turmas serão formadas somente mediante o número mínimo de 25 estudantes 

matriculados por turma. Caso este quantitativo seja inferior, os candidatos matriculados poderão 

ser alocados em turmas de II semestre dos cursos. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo 2018/1. 

 

Santarém, 24 de setembro de 2017. 

 
Verena Pereira Maia  

Presidente da Comissão do Processo Seletivo do Iespes-2018/1 

 

http://www.vestibulariespes.com/
http://www.vestibulariespes.com/


 

 
Juarez de Souza 
Diretor do Iespes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – RELAÇÃO DE CURSOS E VAGAS OFERTADAS 

 

 

CURSOS DE BACHARELADO 

 

 

 

ODONTOLOGIA 
Port. Min. nº 786 de 08/12/2016 – D.O.U 08/12/2016 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Diurno 50 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 
Port. Min. nº 705 18/12/2013 – D.O.U 19/12/2013 

 

Turno ofertado  N° de Vagas 
Noturno*  50 

 

 

BIOMEDICINA 
Port. Min. nº 97 de 01/04/2016 – D.O.U 04/04/2016 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Vespertino 50 

Noturno*  50 

 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Port.Min.n°63, de 23/03/2016- D.O.U 23/03/2016 

 

Turno ofertado  N° de Vagas 
Noturno*  50 

 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 
Port.Min.n°705, de 18/12/2013- D.O.U 19/12/2013 

 

Turno ofertado  N° de Vagas 
Noturno*  50 

 

 

ENFERMAGEM 
Port. Min. nº 822 de 30/12/2014 - DOU 02/01/2015 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Vespertino  50 

Noturno* 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FARMÁCIA 
Portaria Min. nº822 de 30/12/2014 - D.O.U 02/01/2015 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Vespertino  50 

Noturno* 50 

 

 

FISIOTERAPIA 
Portaria Min. nº536 de 25/08/2014 - D.O.U 26/08/2014 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Vespertino 50 

Noturno* 50 

 

 

PSICOLOGIA 
Portaria Min. nº 705 de 18/12/2013 - D.O.U 19/12/2013 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Matutino  50 

Noturno* 50 

 

 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

 

 

ESTÉTICA E COSMÉTICA 

Port. Min. Nº 488 de 26/06/2015 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Vespertino  50 

Noturno* 50 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL 
Port.Min.n°46, de 14/02/2013- D.O.U 15/02/2013 

 

Turno ofertado  N° de Vagas 
Noturno*  50 

 

 

LOGÍSTICA 
Port.Min.n°602, de 29/10/2014 

 

Turno ofertado  N° de Vagas 
Noturno*  50 

 

RADIOLOGIA 

Port. Min. de Reconhecimento Nº 67 de 29/01/2015 - D.O.U. 30/01/2015 

 

Turnos ofertados  N° de Vagas 
Vespertino  50 

Noturno* 50 

 



 

REDES DE COMPUTADORES  
Port.Min.n°1094, de 29/12/2015 D.O.U 30/12/2015 

 

Turno ofertado  N° de Vagas 
Noturno*  50 

 

 

CURSO DE LICENCIATURA 

 

 

PEDAGOGIA 
Portaria Min. nº 286 de 21/12/2012 - D.O.U 27/12/2012 

 

Turno ofertado  N° de Vagas 
Noturno* 50 

 

 
*De acordo com a Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007, republicada em 2010, considera-se Noturno o curso 

em que a maior parte da carga horária é oferecida após as 18h todos os dias da semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – CONTEÚDO DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 

ATUALIDADES 

 

 O exame contará com questões da atualidade que envolvam assuntos de cunho econômico, 

político e cultural que circulam nos âmbitos nacional e internacional. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

HISTÓRIA 

 

 A pré-história e as origens do homem americano. 

 Populações indígenas do Brasil: experiências antes da conquista, resistências e acomodações 

à colonização. 

 O sistema colonial: organização política e administrativa. 

 A economia colonial: extrativismo, agricultura, pecuária, mineração e comércio. 

 A interiorização e a formação das fronteiras. 

 Escravos e homens livres na Colônia. 

 Religião, cultura e educação na Colônia. 

 Os negros no Brasil: culturas e confrontos. 

 Rebeliões e tentativas de emancipação. 

 O período joanino e a Independência. 

 Primeiro Reinado e Regência: organização do Estado e lutas políticas. 

 Segundo Reinado: economia, política e manifestações culturais. 

 

GEOGRAFIA 

 

 O espaço mundial. Desigualdades socioespaciais das atividades econômicas, população, 

trabalho e tempo livre, centros de poder e conflitos atuais.  

 A distribuição territorial das atividades econômicas. A natureza como recurso para o 

desenvolvimento das atividades econômicas: extrativismo, coleta e produção agropecuária.  

A utilização dos recursos naturais e os impactos ambientais. 

 Os processos de industrialização, urbanização e metropolização e o desenvolvimento 

desigual dos países. 

 Os grandes centros econômicos e sua organização territorial: Estados Unidos, Japão e 

Europa Ocidental.  

 Diversidade geográfica e socioeconômica da América Latina, África, Ásia e Oceania. 

 A integração dos países pelas redes materiais e imateriais. As redes de transporte e a 

circulação de mercadorias e as redes imateriais: fluxos de informação, de comunicação e de 

capital financeiro. 



 A população mundial: estrutura, dinâmica e mobilidade geográfica.   

 Estrutura e dinâmica populacional, desemprego e exclusão social.  

 Mobilidade populacional: migração de trabalhadores, fluxo de turistas e de refugiados 

políticos. 

 Tempo livre: diferenças geográficas e sociais. 

 O lazer e o entretenimento na sociedade atual: direito ao lazer e sua mercantilização.  

 O turismo como atividade econômica e suas diversas formas. 

 Os impactos socioambientais da atividade turística. 

 O esporte. A indústria cultural. 

 Do mundo bipolar ao mundo multipolar. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

QUÍMICA 

 

 Interpretação das transformações químicas: 

 Evolução do modelo atômico: do modelo corpuscular de Dalton ao modelo de Rutherford-

Bohr.  

 Átomos e moléculas: número atômico, número de massa, isótopos, massa molar e constante 

de Avogadro. 

 Reações químicas. 

 Representação das transformações químicas: 

 Representação simbólica dos elementos e substâncias. 

 Equação química, balanceamento, número de oxidação. 

 

FÍSICA 

 

 Movimento: deslocamento, velocidade e aceleração (escalar e vetorial). 

 Forças modificando movimentos: variação da quantidade de movimento, impulso de uma 

força, relação entre força e aceleração. 

 Inércia e sua relação com sistemas de referência. 

 Conservação da quantidade de movimento (escalar e vetorial).  Forças de ação e reação. 

 Força peso, força de atrito, força elástica, força centrípeta. 

 Composição de forças, momento de força e máquinas simples. 

 Condições de equilíbrio, centro de massa. 

 Descrição de movimentos: movimento linear uniforme e uniformemente variado; 

movimento bidimensional (composição de movimentos); movimento circular uniforme. 

 

 

 



BIOLOGIA  
 

 Estrutura e função das principais substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem as 

células vivas: proteínas, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, água e nutrientes 

minerais essenciais.  

 Organização básica de células procarióticas e eucarióticas.  

 Fisiologia celular: transporte através da membrana plasmática e endocitose; funções das 

organelas celulares; citoesqueleto e movimento celular; núcleo e seu papel no controle das 

atividades celulares. 

 Ciclo de vida das células: interfase e mitose. 

 A hipótese da origem endossimbiótica de mitocôndrias e plastos. 

 

LINGUAGENS E CÓDIGOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Níveis de significação do texto: significação explícita e significação implícita, denotação e 

conotação. 

 Distinção entre variedades do português.  

 Norma ortográfica.  

o Morfossintaxe das classes de palavras: flexão nominal; flexão verbal: expressão de 

tempo, modo, aspecto e voz; correlação de tempos e modos; elementos estruturais e 

processos de formação das palavras; concordância nominal e verbal; regência 

nominal e verbal; pronomes; advérbios; conectivos: função sintática e valores lógico-

semânticos. 

 Processos de organização da frase: 

o coordenação e subordinação; 

o reorganização de orações e períodos. 

 Citação de discursos: direto, indireto e indireto livre.  

 Organização do texto: 

o dissertação: fato e demonstração; argumento  e  inferência  /  relações  lógicas;  

o narração:  sequenciação  de  eventos; temporalidade; causalidade;  

o descrição:  simultaneidade  / espacialidade  na  ordenação  dos elementos descritores. 

 

LITERATURA BRASILEIRA 

 

 Barroco: Gregório de Matos (Poesia satírica e poesia lírico-amorosa).  

 Arcadismo: Cláudio Manuel da Costa (Sonetos); Tomás Antônio Gonzaga (Marília de 

Dirceu).  

 Romantismo: Gonçalves Dias (Poesias); Álvares de Azevedo (Noite na taverna, Lira dos  



vinte  anos);  Castro Alves (Espumas flutuantes, Os escravos); José de Alencar (Iracema, O 

guarani, Til, Senhora); Manuel Antônio de Almeida (Memórias de um sargento de milícias).  

 Realismo - Naturalismo: Machado de Assis (Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas 

Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires - Papéis avulsos, Histórias sem  

data,  Várias  histórias); Aluísio Azevedo (O cortiço); Raul Pompeia (O Ateneu).  

 Parnasianismo - Simbolismo: Raimundo Correia (Sinfonias); Cruz e Souza (Broquéis, 

Últimos sonetos).  

 Pré-modernismo e Modernismo: Lima Barreto (Triste fim de Policarpo Quaresma); Mário  

de Andrade (Lira  paulistana,  Amar,  verbo  intransitivo,  Macunaíma, Contos novos); 

Oswald de Andrade  (Poesias  reunidas,  Memórias  sentimentais  de  João  Miramar);  

Alcântara  Machado  (Brás,  Bexiga  e  Barra Funda); Manuel Bandeira (Estrela da vida 

inteira). 

 

MATEMÁTICA 

 

 Números inteiros: compreensão dos algoritmos das quatro operações fundamentais no 

sistema decimal de numeração, divisibilidade e a decomposição em fatores primos. 

 Insuficiência dos números inteiros para a comparação de grandezas e para medir partes de 

um todo: razões e proporções; os números racionais; operações e a relação de ordem entre 

números racionais; representação decimal dos números racionais e sua relação com PG. 

 Insuficiência dos números racionais para medir segmentos a partir de uma unidade fixada; o 

conceito de número irracional e a representação decimal dos números reais. 

 Insuficiência dos números reais para a resolução de equações algébricas de 2º e 3ºgraus; o 

conceito de número complexo e suas representações geométrica, algébrica e trigonométrica; 

interpretação algébrica e geométrica das operações e das raízes de números complexos – 

raízes da unidade. 

 Matemática financeira como instrumento para a resolução de problemas: os conceitos de 

porcentagem, juro simples e juro composto e sua relação com PA e PG, respectivamente. 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

INGLÊS OU ESPANHOL 

 

 O exame objetiva avaliar a compreensão de textos em língua inglesa ou espanhola, cujo grau 

de dificuldade seja compatível com o Ensino Médio. Os textos abordarão assuntos de cunho 

político, econômico e cultural da atualidade. Poderão ser utilizados textos literários, 

científicos, de divulgação, jornalísticos ou publicitários. 


