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EDITAL CRESU N°02, DE 25 DE MAIO DE 2016 
 

O Centro Regional de Ensino Superior Arno Kreutz LTDA – 
(CRESU), situado na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, 
1452, Centro, Chapadinha - MA, mantenedora da 
Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), credenciada pela 
Portaria Ministerial N° 196 e renomeada pela Portaria 
Ministerial n°366 de 27 de abril de 2007, publicado no 
DOU n° 82 de 30 de abril de 2007, através da Comissão 
Permanente de Concurso (COPEC), torna público o 
segundo Concurso Vestibular de 2016, realizar-se-á no dia 
26 de junho do ano de 2016 (domingo) nas instalações do 

prédio da Instituição, no horário das 8h às 12h, com 
vistas ao preenchimento de 420 (quatrocentos e vinte) 
vagas dos Cursos de Licenciatura em Letras e Pedagogia; 
Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e 
Serviço Social; Tecnólogo em Gestão Desportiva e de 
Lazer, conforme item 5.2 deste Edital. 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO 

 
 

I - DA FINALIDADE 
 

1.1 Para ingresso nos cursos de graduação citados far-se-
á seleção, mediante Concurso Vestibular, que abrangerá 
os conhecimentos comuns às diversas formas de ensino 
médio, nos limites de complexidade do mesmo, tendo por 
objetivo: 

a) Avaliar a formação do candidato e suas competências 
intelectuais para estudos de nível superior; 

b) Classificar o candidato até o limite de vagas fixadas 
para cada curso conforme especificado no item 5.2, nos 
termos do Regimento Interno da Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP). 

1.2 O Concurso Vestibular, por seu conteúdo, é oferecido 
a candidatos que tenham concluído curso de nível médio 
ou equivalente; 

1.3 O Concurso Vestibular, publicado neste edital, é 
válido somente para o ingresso de alunos ao segundo 
semestre letivo de 2016; 

1.4 Serão reservadas, do total das vagas existentes, 5% 
(cinco por cento), aos candidatos portadores de 
deficiências, nos termos da legislação vigente; 

1.5 O candidato aprovado e classificado no curso 
escolhido, dentro do limite de vagas, que não fizer a 
matrícula no prazo determinado neste Edital, será 
substituído por outro candidato, obedecendo à ordem de 
classificação; 

1.6 Serão disponibilizadas 20% (vinte por cento) do total 
das vagas dos cursos ofertados aos candidatos 
participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
que tenham concluído seus estudos na rede pública de 
ensino, condicionada à aprovação no processo seletivo. 

1.7 Serão disponibilizadas 10% (dez por cento) do total 
das vagas ofertadas aos cursos de licenciaturas no turno 
noturno aos candidatos que comprovarem renda inferior 
ao salário mínimo e que tenham concluído seus estudos 
na rede pública de ensino com desempenho acima da 
média exigida pelo sistema escolar, condicionada à 
aprovação no processo seletivo. 

 

II - DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 A inscrição implicará completa ciência e aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as 
quais não se poderá alegar desconhecimento; 

2.2 O valor referente à taxa de inscrição é de R$ 20,00 
(vinte reais), devendo ser efetuado em guia de depósito 
comum em favor do Centro Regional de Ensino Superior 
Arno Kreutz LTDA (CRESU), no Banco do Nordeste, Conta 
Corrente nº 13.187-3, Agência nº 108-6, em horário 
bancário; 

2.3 A inscrição deverá ser efetuada, no período de 30 de 
maio a 23 de junho de 2016, no site 
www.fapeduca.com e no horário das 8h às 12h e das 
14h às 18h, no Centro Regional de Ensino Superior Arno 
Kreutz LTDA (CRESU), situado na Avenida Ataliba Vieira, 
1452, Centro, Chapadinha-MA. 

2.4 Os requisitos para inscrição são: 

 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas 
neste Edital; 

 Pagar o valor relativo à taxa de inscrição, indicada no 
item 2.2; 

 Anexar à Ficha de Inscrição a guia do depósito bancário 
devidamente autenticado pelo banco, que deverá estar 
preenchida e assinada corretamente pelo candidato, 
juntamente com a cópia simples do documento original 
de identificação; 

 Exigir, nos casos de inscrição por procuração, cópia do 
documento de identidade tanto a do candidato como a 
do procurador; 

 O candidato será responsável por qualquer erro ou 
omissão, bem como pelas informações prestadas na 
ficha de inscrição, pessoalmente ou por seu procurador; 

 

2.5 O candidato que na data da realização das provas 
encontrar-se enfermo nesta cidade e impossibilitado de 
comparecer ao local, poderá realizá-las mediante prévio 
requerimento, anexando o atestado médico; 

2.6 Será eliminado a qualquer época, inclusive depois de 
matriculado, o candidato que realizar o Concurso 
Vestibular usando documentos ou informações falsas ou 
outros meios ilícitos. 
 

III - DAS PROVAS 

3.1 As provas objetivas e de redação serão realizadas no 
dia 26 de junho de 2016, no horário das 8h às 12h, com 
duração de 4h (quatro horas), nas instalações do prédio 
da Instituição, ou outro local a ser divulgado nos meios de 
comunicação e afixado no quadro de aviso da Instituição; 

3.2 O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a realização das provas, com antecedência mínima 
de 01 (uma) hora do horário previsto para o início das 
atividades, portando a Ficha de Inscrição, Cédula de 
Identidade, Caneta Esferográfica de tinta preta ou azul, 
ponta grossa, lápis e borracha; 

3.3 Não haverá segunda chamada ou repetição de 
provas, importando a ausência ou retardamento do 
candidato na sua exclusão do processo de seleção, seja 
qual for o motivo alegado; 

3.4 O candidato portador de deficiência deverá requerer a 
Comissão Permanente de Concursos (COPEC), no período 
da inscrição, condições que atendam às suas 
necessidades para a realização das provas do primeiro 
vestibular do ano de 2016, anexando atestado médico, 
contendo a indicação de sua deficiência; 

3.5 O segundo Concurso Vestibular 2016 constituir-se-á 
de Provas Objetivas e Prova de Redação, compreendendo 
as disciplinas que constituem o núcleo comum obrigatório 
do ensino médio; 

3.6 As provas objetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório, constam das disciplinas Língua Portuguesa 

e História para o curso de Letras, Pedagogia e Serviço 
Social; Língua Portuguesa e Matemática para os cursos de 
Administração e Gestão Desportiva e de Lazer. Versando 
sobre assuntos dos programas constantes nos Anexos I e 
II, contendo 20 (vinte) questões, com 05 (cinco) 
alternativas cada uma, sendo apenas uma correta. 

3.7 A Prova de Redação versará sobre um dos temas 
atuais a seguir:  

- Pluralidade Cultural  

- Violência  
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- Vida Saudável  

- Meio Ambiente 
 

 

3.8 A Prova de Redação, de caráter classificatório e 
eliminatório, valerá cem (100) pontos, obedecerá aos 
seguintes critérios: 1. Coerência e coesão textual - 70 
pontos; 2. Escrever o mínimo de 15 linhas e o máximo de 
25 linhas – 15 pontos; 3 - Letra legível e sem rasuras - 15 
pontos; 

3.9 O candidato que não obtiver nota mínima de 50% 
(cinquenta por cento) na Prova de Redação, de acordo 
com os critérios constantes nos itens 3.7 e 3.8, será 
considerado desclassificado; 

3.10 A especificação e o valor das provas objetivas 
(vagas, peso, nº de questões e pontos) para cada curso 
oferecido são: 
 

CURSOS 
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A

S
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S
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Õ
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O
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O
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A

L
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E
 

P
O

N
T

O
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Administração – 

Bacharelado 
60 

Líng. Port. 

Matemática 

15 

05 

06 

02 

90 

10 

Subtotal 20 - 100 

Ciências Contábeis 

- Bacharelado 
40 

Líng. Port.  

Matemática 

15 

05 

06 

02 

90 

10 

Subtotal 20 - 100 

Gestão Desportiva 

e de Lazer – 
Tecnólogo  

50 

Líng. Port. 

Matemática 
 

15 

05 

06 

02 

90 

10 

Subtotal 20  100 

Letras - 

Habilitação 
Português /Inglês/ 

Literaturas - 

Licenciatura 

100 
Líng. Port. 

História 

10 

10 

06 

02 

90 

10 

Subtotal 20 - 100 

Pedagogia - 

Licenciatura 
100 

Líng. Port. 

História 

15 

05 

06 

02 

90 

10 

Subtotal 20 - 100 

Serviço Social - 

Bacharelado 
70 

Líng. Port. 

História 

15 

05 

06 

02 

90 

10 

Subtotal 20 - 100 
 

 

3.11 O candidato será considerado aprovado quando 
obtiver um total igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento) da Prova de Redação e um total igual ou superior a 
10% (dez por cento) das Provas Objetivas; 

3.12 Não será corrigida a Prova de Redação do candidato 
que zerar qualquer uma das Provas Objetivas; 
 

IV - DA CLASSIFICAÇÃO 
 

4.1 Os candidatos aprovados, em conformidade com o 
item 3.11, serão classificados por ordem decrescente dos 
pontos obtidos, obedecendo ao número de vagas do curso 
escolhido até o limite estabelecido neste Edital; 

4.2 Em caso de empate quanto à classificação, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que obtiver 
maior nota na prova de Redação e Língua Portuguesa; 

4.3 O preenchimento de vagas, decorrente da desistência 
de candidatos, será feito imediatamente após a 
convocação dos candidatos aprovados e em ordem 
subsequente, constantes na relação nominal do curso 
escolhido; 

4.4 A relação dos candidatos classificados no Segundo 
Concurso Vestibular de 2016 será divulgada no prazo de 
até 5 (cinco) dias, contado do dia da realização das 
provas e publicado no site www.fapeduca.com e 
afixado nos quadros de aviso da Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP), em ordem alfabética por curso;  

4.5 Será considerada nula, para todos os efeitos, a 

classificação do candidato que não apresentar 

comprovante de Conclusão do Ensino Médio no ato da 
matrícula.  

V - DAS MATRÍCULAS 
 

5.1 Os candidatos classificados estarão automaticamente 
convocados para efetivarem suas matrículas, no período 
de 04 a 26 de julho de 2016. 

5.2 Os cursos de graduação oferecidos no Segundo 
Concurso Vestibular de 2016 têm as seguintes 
características: 

CURSOS 
VAGAS REGIME TURNO 

  MAT VESP NOT 

Administração 

-Bacharelado 
60  - - 60 

Ciências 

Contábeis - 

Bacharelado 

40  - - 40 

Gestão 

Desportiva e 

de Lazer – 

Tecnólogo  

 

50 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

- - 50 

Letras - 

Habilitação 

Português 

/Inglês/ 

Literaturas -
Licenciatura  

100 - 50 50 

Pedagogia - 
Licenciatura 

100 - 50 50 

Serviço Social 

- Bacharelado 
70 - - 70 

 
VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

6.1 Durante a realização das provas é vedada ao 
candidato qualquer espécie de consulta, uso de 

instrumento de cálculo e aparelhos eletrônicos em geral; 

6.2 Em hipótese alguma, será concedida revisão de 
provas, vistas de provas ou recontagem de pontos, não 
cabendo recurso quanto ao seu procedimento ou 
julgamento; 

6.3 O candidato deverá marcar suas respostas na FOLHA 
DE RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, ponta grossa; 

6.4 Não serão computadas as questões assinaladas que 
contenham indicação de mais de uma alternativa, ou, 
ainda, que apresentem emendas ou rasuras; 

6.5 As vagas reservadas aos portadores de necessidades 
especiais, ficarão liberadas senão tiver ocorrido inscrição 
ou aprovação de tais candidatos, nos termos do parágrafo 
2º da Lei Complementar 683/92; 

6.6 Em hipótese alguma será devolvida a taxa de 
inscrição; 

6.7 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência que lhe disser respeito, ou seja, 
até a data da convocação dos candidatos para a 
realização das provas, circunstância que será mencionada 
em Edital Complementar e/ou Avisos Publicados; 

6.8 As vagas não preenchidas neste processo seletivo 
serão utilizadas através de outro processo constante de 
uma prova de redação e/ou análise de Curriculum Vitae; 

6.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Concursos (COPEC), “ad-referendum” da 
Diretoria Executiva do CRESU; 

6.10 Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Raimunda Nonata Fortes Braga 

Presidente da COPEC 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS PARA O CURSO DE 
LETRAS, PEDAGOGIA E SERVIÇO SOCIAL 
 
1. PROVAS OBJETIVAS: 
 
* LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Textualidade, coerência e coesão. 2. Fonologia: 
classificação dos fonemas; sílabas tônicas e átonas; 
encontros vocálicos; encontros consonantais e dígrafos. 3. 
Ortografia: divisão silábica; letras “x” e dígrafo “ch”; 
letras “g” e “j”; letras “s” e “z”; letras “s”, “c”, “ç” e “x”; 
dígrafos “sc”, “ss”, “xc”, “xs”; letra “x” representando dois 
fonemas; acentuação tônica; acentuação gráfica; 
pontuação; 4. morfologia: estruturação e formação das 
palavras; radical; afixos; vogal temática; prefixos; 
sufixos; onomatopéia; 5. substantivos: simples e 
composto; flexões do substantivo; substantivo comum de 
dois gêneros; substantivo sobrecomum e epiceno; 6. 
artigo: classificação; 7. adjetivo: classificação e flexão em 
gênero e grau; 8. verbo: tempos verbais; flexões verbais; 
conjugações; verbos regulares; 9. Questões notacionais 
da língua: por que; por quê; porque; porquê; mau ou 
mal; há ou a; mais ou mas; a fim ou afim; a par ou ao 
par; meio ou meia; onde ou aonde.  
 

 
* HISTÓRIA 
1. Construção do Mundo Moderno: Humanismo e 
Renascimento. A Revolução Científica do Século XVII. 2. 
Exploração Colonial: Formas de Trabalho e de Produção 
Econômica. Organização Política e Administrativa. 3. 
Formação do Mundo Contemporâneo: Revolução 
Industrial. 4. O Brasil no Século XIX: Estruturação da 
Ordem Monárquica. A Interiorização da Metrópole e a 
Construção do Estado Nacional. A Expansão da Lavoura 
Cafeeira e a Consolidação das Elites Rurais. A Abolição do 
Tráfico Negreiro. As revoluções liberais. Imperialismo e 
Neo-colonialismo. Movimentos Operários, Socialismo, 
Comunismo. 6. Brasil Republicano: Os Militares e a 
República. Oligarquias, Coronelismo e a Consolidação da 
Ordem Republicana.  Industrialização e a Questão 
Operária. Crise do Modelo Agrário-Exportador e Revolução 
de 1930. Estado Novo: Autoritarismo, Corporativismo e 
Direitos Sociais. Redemocratização, Populismo e 
Desenvolvimentismo. Modernização Conservadora. A 
Transição Democrática. 7. Crise do Capitalismo, Primeira 
Guerra Mundial. Crise de 1929. Regimes Totalitários e a 
Segunda Guerra Mundial. Revoluções Socialistas no 
Mundo Contemporâneo. Neoliberalismo e Globalização. A 
Nova Ordem Mundial.  
 
2. PROVA DE REDAÇÃO – A Prova de Redação versará 
sobre um dos temas atuais a seguir:  

- Pluralidade Cultural  

- Violência  

- Vida Saudável  

- Meio Ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS PARA O CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E GESTÃO 
DESPORTIVA E DE LAZER  
 
1. PROVAS OBJETIVAS: 
 

* LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Textualidade, coerência e coesão. 2. Fonologia: 
classificação dos fonemas; sílabas tônicas e átonas; 
encontros vocálicos; encontros consonantais e dígrafos. 3. 
Ortografia: divisão silábica; letras “x” e dígrafo “ch”; 
letras “g” e “j”; letras “s” e “z”; letras “s”, “c”, “ç” e “x”; 
dígrafos “sc”, “ss”, “xc”, “xs”; letra “x” representando dois 
fonemas; acentuação tônica; acentuação gráfica; 
pontuação; 4. morfologia: estruturação e formação das 
palavras; radical; afixos; vogal temática; prefixos; 
sufixos; onomatopéia; 5. substantivos; 6. artigo: 
classificação; 7. adjetivo: classificação e flexão em gênero 
e grau; 8. verbo: tempos verbais; flexões verbais; 
conjugações; verbos regulares; 9. Questões notacionais 
da língua: por que; por quê; porque; porquê; mau ou 
mal; há ou a; mais ou mas; a fim ou afim; a par ou ao 
par; meio ou meia; onde ou aonde. 
 
* MATEMÁTICA 
 

1. Conjuntos Numéricos – Números naturais e inteiros: 
operações fundamentais, critérios de divisibilidade, 
máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, 
decomposição em fatores primos. 2.Números racionais: 
representação decimal dos números racionais (exata e 
periódica). Números irracionais. Números reais: 
operações fundamentais, potenciação e radiciação; 3. 

Noções de Matemática Financeira – Razões e proporções. 
Números e grandezas proporcionais. Regra de três 
simples e composta. Porcentagens. Juros simples e 
compostos.  
 
2. PROVA DE REDAÇÃO – A Prova de Redação versará 
sobre um dos temas atuais a seguir:  

- Pluralidade Cultural  

- Violência  

- Vida Saudável  

- Meio Ambiente 

 


