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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

O presente manual tem por objetivo fornecer as orientações e 

informações necessárias ao candidato sobre o Processo de Seletivo de 2020 da 

Faculdades Gammon (Vestibular - NOV/2019). São orientações e informações sobre 

os cursos de graduação oferecidos, as datas e locais de inscrição, provas, 

divulgação dos resultados, matrícula e os programas de todas as provas.  

Leia cuidadosamente, ele será seu companheiro desde o momento da 

inscrição até a matrícula. 

Caso necessite de mais informações, o candidato poderá obtê-lo pelo 

Fone/Fax: (18) 3361-9492 e pela INTERNET, através do site 

www.faculdadesgammon.edu.br ou ainda pelo e-mail: fundacao@funge.com.br e 

secretaria@funge.com.br.  

 

Boa Sorte e muito sucesso na escolha de sua vida profissional. 

 

 

Prof. Me. Angelo Ricardo Garcia 

Diretor Acadêmico da Faculdades Gammon 

 

 

Prof. Jathir Ramos Vieira 

Presidente da Diretoria Executiva da 

Fundação Gammon de Ensino (FUNGE) 

 

  



EDITAL –  PROCESSO SELETIVO  DE 2020 

 

O Diretor da Faculdades Gammon, Prof. Ms. Angelo Ricardo Garcia, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber aos interessados que, no período de 24 de setembro a 26 de novembro de 

2019, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de 2020 – 1º Semestre Letivo para 

os seguintes cursos: 

Cursos Reconhecimento Turno Vagas Duração 

Agronomia Integral Portaria de  Renovação de Curso – 

SERES - Nº 114 DE 17/02/2014 

Integral 40 4 anos 

Agronomia Noturno Portaria de  Renovação de Curso – 

SERES - Nº 114 DE 17/02/2014 

Noturno 80 5 anos 

 

DA INSCRIÇÃO: 

 

A inscrição ao processo seletivo poderá ser feita via internet no site da FUNGE, no endereço 

eletrônico:  http://faculdadesgammon.edu.br/,  ou na secretaria da Instituição no seguinte endereço: 

Rua Prefeito Jayme Monteiro, 791 – Centro – 19700-000 – Paraguaçu Paulista/SP. 

 

 A inscrição será processada pelo preenchimento de ficha eletrônica, disponível no site da 

IES, no período de 24 de setembro a 26 de novembro de 2019, sendo indispensável informar 

o RG do candidato; 

 O preenchimento de todos os dados da ficha é de inteira responsabilidade do candidato. 

 O candidato, obrigatoriamente, após preencher todos os dados da ficha de inscrição, 

imprimirá seu boleto bancário, que poderá recolher a taxa no valor de R$ 10,00 (dez) reais, 

em casas lotéricas ou qualquer outro tipo de agente arrecadador.  

 Não terá validade à inscrição do candidato que não preencher corretamente a ficha de 

inscrição ou não observar o prazo estabelecido para o pagamento da taxa de inscrição. 

 

DAS PROVAS 

As provas serão realizadas no dia 30 de novembro (Sábado), com início às 14 horas, no campus 

da FUNGE. 

 O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto, portando o RG, caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

 

Obs: Em hipótese alguma será permitida a entrada do candidato no local das provas após o 

fechamento do portão de acesso. 

 Não será permitida qualquer modalidade de consulta, ficando vedado, ainda, o uso de 

bonés, réguas de cálculo, calculadoras, telefone celular e aparelhos eletrônicos de qualquer 

espécie. 

http://faculdadesgammon.edu.br/


Obs.: O candidato que não obedecer este dispositivo será desclassificado do processo seletivo. 

 As provas do processo seletivo terão por base os conteúdos das disciplinas do Ensino 

Médio. 

 A prova de redação deverá ser produzida na forma dissertativa, com um mínimo de 15 

(quinze) e máximo de 30 (trinta) linhas, e versará sobre tema da atualidade. 

 Na prova de redação serão considerados os seguintes aspectos: atendimento à estrutura e 

ao tema solicitado, emprego de título, utilização das regras gramaticais da norma culta da 

Língua Portuguesa, coesão, coerência e argumentação. 

 É vedado ao candidato se ausentar da sala da prova antes de decorrido uma hora do seu 

início. Os três últimos candidatos deverão deixar a sala ao mesmo tempo. 

 É vedada vista, revisão ou recontagem de pontos de qualquer uma das provas, bem como 

recursos administrativos de qualquer natureza. 

O processo seletivo de 2020 será composto de uma REDAÇÃO com valor de zero (0) a dez (10) 

pontos, e trinta (30) questões sob a forma de testes de múltipla escolha, com quatro (4) alternativas, 

sendo apenas uma correta, valendo um ponto cada questão, perfazendo quarenta (40) pontos no 

total. 

As provas serão idênticas para todos os candidatos e realizadas com o seguinte tempo de duração: 

Início às 14 horas às 17 horas. 

 

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Para fins de classificação, somente serão consideradas as notas finais dos candidatos que tenham 

obtido nota maior que zero em cada uma das provas, inclusive na Redação. A ausência do 

candidato a uma das provas acarretará a atribuição de nota zero. A classificação será por curso 

obedecendo-se rigorosamente a ordem de opção dos cursos e a ordem decrescente de nota final. 

 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

Caso haja empate do total de pontos obtidos, no limite de vagas para os cursos e períodos 

oferecidos, o desempate beneficiará o candidato que alcançar um maior número de pontos em: 

Redação, Ciências, Comunicação e Expressão e Estudos Sociais. Permanecendo o empate, será 

favorecido o candidato mais idoso. 

OPÇÕES 

No ato da inscrição o candidato deverá optar pelos cursos indicando os códigos da opção na 

ordem de preferência (que estará no Manual do Candidato e na Ficha de Inscrição) 

REQUISITOS PARA MATRÍCULA 

1. Ser classificado no Processo Seletivo Específico;  



2. Requerimento, conforme modelo fornecido pela Secretaria; 

3. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  

4. Prova de que está em dia com a Justiça eleitoral (Título de Eleitor);  

5. Prova de que está em dia com o Serviço Militar;  

6. Cédula da Identidade; 

7. CPF do candidato ou responsável;  

8. Certidão de nascimento ou casamento; 

9. 2 fotos recentes 3x4 

Obs: Todas as fotocópias deverão ser apresentadas em uma via e autenticadas em cartório, ou 

apresentar as cópias juntamente com o original, para ser autenticado pela Secretaria da  Instituição. 

 

IMPORTANTE 

Obs.: Se ocorrerem outras convocações, estas serão fixadas na sede da Faculdade, com os 

respectivos prazos para as matrículas dos candidatos classificados. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A Diretoria da Faculdades Gammon se reserva o direito de prorrogar o prazo das inscrições e 

alterar a data das provas, decisão que dependerá de dados técnicos fornecidos pela 

coordenação do Processo Seletivo; 

2. Em hipótese alguma haverá devolução do valor pago correspondente à taxa de inscrição do 

presente processo seletivo, ainda que o candidato venha solicitar o cancelamento de sua 

inscrição; 

3. É de responsabilidade do candidato tomar conhecimento dos resultados e listas de convocações  

na sede desta faculdade a partir do dia de sua publicação; 

4. O candidato menor de 21 anos deverá acompanhar-se de seu representante legal, que assinará 

o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Requerimento de matrícula;   

5. O valor total das anuidades escolares para o 1º Semestre Letivo de 2020 será fixado e corrigido 

de acordo com a legislação em vigor na ocasião; 

6. A classificação dos candidatos ao processo seletivo de inverno, objetivo do presente edital é 

válida tão somente para a matrícula nas classes iniciais do 1º Semestre de 2020. 

7 . A Instituição de Ensino reserva-se o direito de não montar turma para o curso oferecido neste 

Processo Seletivo, no caso de o mesmo não contar com número mínimo de 60% (sessenta por 

cento) das vagas oferecidas. Nestes casos, o candidato poderá optar por outro curso que disponha 

de vagas disponíveis ou ainda requerer a devolução das quantias pagas nos termos deste Edital, 

não cabendo ao aluno qualquer reclamação ou recurso.  

 

PROGRAMA: ESTUDOS SOCIAIS (História e Geografia); CIÊNCIAS – (Matemática, Química, 

Física e Biologia); e COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e 

Língua Estrangeira).  O conteúdo programático das disciplinas estará no Manual do Candidato. 



Informações gerais poderão ser retiradas na Secretaria Geral da Fundação Gammon de Ensino, 

Mantenedora da Faculdades Gammon - FAG. 

Rua Prefeito Jayme Monteiro, 791 – Centro – Paraguaçu Paulista/SP – Telefone: (0xx18)  

3361.9492 – De 2ª a 6ª das 7h30min. às 11h30min. e da 13 às 17 horas. 

 

  Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2019. 

 

 

        Prof. Me. Angelo Ricardo Garcia 

           Diretor  Acadêmico 

  



ANEXO A – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA REDAÇÃO 

 

Na prova de REDAÇÃO serão considerados os seguintes aspectos: atendimento à 

estrutura e ao tema solicitado, emprego de título, utilização das regras gramaticais da 

norma culta da Língua Portuguesa, coesão, coerência e argumentação. 

 

ANEXO B – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS QUESTÕES OBJETIVAS 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua 

Estrangeira) 

 

Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos;  

Gramática: Morfologia – classes de palavras (flexão, concordância e regência); formação 

de palavras. Sintaxe – análise sintática (período simples e composto); sintaxe de regência; 

sintaxe de colocação; pontuação; acentuação.  

  

Literatura Brasileira 

Os movimentos literários: Barroco; Arcadismo; Romantismo: Poesia e Prosa; Realismo – 

Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-modernismo: Poesia e Prosa; Modernismo: 

Poesia, Ficção Moderna. Ficção Contemporânea, Crônica Contemporânea e Poesia 

Contemporânea. 

 

Língua Estrangeira: (Inglês) 

Compreensão e interpretação de textos; vocabulários, gramática aplicada, expressões 

idiomáticas, sinônimos, antônimos e estrutura básica da língua. 

 

CIÊNCIAS – (Matemática, Física, Química e Biologia) 

 Matemática  

Conjuntos – Funções – Equações Polinomiais – Progressões Aritmética e Geométrica – 

Função Exponencial - Logaritmos - Matrizes e Determinantes - Sistemas Lineares - Análise 

Combinatória – Probabilidades – Noções Fundamentais de Matemática Financeira - Noções 

Gerais de Estatística  - Números Complexos - Geometria Plana - Geometria Espacial - 

Geometria Analítica - Trigonometria. 

 



Química  

Estruturas de átomos – Ligações químicas e forças intermoleculares – Tabela periódica – 

Funções químicas - Substâncias puras – Estudo geral dos líquidos e sólidos - Oxidante e 

redutor – Equilíbrio químico – Equilíbrio iônico – pH – Reações químicas – Cinética química 

– Energia nas reações químicas – Calor de reação – Estequiometria – Pilha e eletrólise - 

Compostos de Carbono – Principais funções orgânicas – Compostos naturais. 

 

Física 

Cinemática - Mecânica Estática e Dinâmica – Óptica – Hidrostática – Gravitação – 

Eletrodinâmica – Eletrostática – Eletromagnetismo – Ondulatória – Acústica – Análise 

Dimensional – Teoria dos Erros – Termometria – Termodinâmica - Calorimetria.  

 

Biologia  

Citologia; Fotossíntese; Nutrição animal e Vegetal: Trocas Gasosas; Excreção Animal; 

movimentos e coordenação animais; Reprodução; Genética e Evolução; Relações entre 

produtores e consumidores; Indivíduos e População; Comunidade e ecossistemas; 

Classificação dos seres vivos; Organismos patogênicos – sua importância em relação a 

população brasileira. 

 

ESTUDOS SOCIAIS (História e Geografia) 

História Geral 

Antiguidades Clássica: Grécia e Roma; Alta Idade Média: a) Expansão Muçulmana, b) 

Reino dos Francos e Império Carolíngio, c) Feudalismo; Baixa Idade Média: a) Cruzadas, 

b) Renascimento Comercial, c) Formação das Monarquias Nacionais, d) Crise do Século 

XVI; Idade Moderna: a) Mercantilismo, b) Renascimento, c) Reforma, d) Absolutismo, e) 

Iluminismo; Idade Contemporânea: a) revolução Francesa e Revolução Industrial, b) 

Período Napoleônico e restauração, c) Revolução de 1830 e 1848, d) Unificações: Itália e 

Alemanha, e) Primeira Guerra Mundial; f) Crise de 29; g) Fascismo e Nazismo; h) Mundo 

Entre – guerras; i) Segunda Guerra Mundial; j) Mundo Pós-Guerra; 

 

História do Brasil 

Colônia: a) Antigo sistema colonial; b) Expansão Ultramarina Portuguesa; c) Administração 

colonial; d) Invasões Holandesas; e) Expansão Territorial; f) Movimentos Nativistas e 

Nacionalistas; g) Crise do Sistema Colonial; f) D. João VI no Brasil; Império: a) 

Independência e 1º Reinado, b) Período Gerencial, c) 2º Reinado; República: a) 1ª 



República (1889-1930), b) Era de Vargas (1930-l954), c) DE JK ao Movimento de março de 

1964, d) Brasil Contemporâneo. 

 

Geografia Geral 

Quadros gerais e naturais da superfície da Terra; População, Geografia Agrária, Industrial; 

Urbanização, Comércio e Circulação; Relação entre Geologia e relevo do Brasil; 

Hidrografia, potencial hidroelétrico e seu aproveitamento no Brasil; Recursos Naturais do 

Brasil; Industrialização do Brasil; Movimentos populacionais e valorização do espaço 

agrícola; Mundo Globalizado. 

 


