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O manual do candidato contém informações para 
o vestibular do Centro de Ensino Superior Almeida 
Rodrigues - FAR e ISEAR , e oferece um roteiro 
sobre o processo seletivo, contendo lembretes, 
sugestões sobre o que estudar, calendários de 
atividades, o edital e as orientações quanto à 
matrícula, bem como documentos necessários e 
cronograma.

É importante que se faça uma leitura com a de-
vida atenção, pois são informações importantes. 
Antes de inserir ao contexto do vestibular, é im-
prescindível conhecer um pouco da História do 
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - 
FAR/ ISEAR.

O Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues 
Ltda. é um estabelecimento isolado de ensino 
superior de caráter particular, mantém a FAR e 
a ISEAR .

A FAR oferece cursos de graduação em Adminis-
tração, Direito e Tecnologia em Gestão de Recur-
sos Humanos.

A ISEAR oferece o curso de Licenciatura em Pe-
dagogia.

A qualidade de Ensino, a credibilidade, o compro-
metimento com a Educação, deram suporte para 
o credenciamento do INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO ALMEIDA RODRIGUES - ISEAR, através 
da Portaria 2.761/2002 publicada em Diário Ofi -
cial da União em 30/09/2002, viabilizando assim 

a profi ssionalização do professor.

A criação do Instituto objetiva a Formação de 
Professores para o efetivo exercício do Magistério 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e para 
Educação Infantil, viabilizando assim, a instru-
mentalização de forma articulada aos saberes 
que defi nem a identidade profi ssional, ou seja, 
conhecimentos dos conteúdos da formação, saber 
pensar sua prática em função da teoria e, funda-
mentalmente, saber intervir.

Nesse sentido, entendemos que formar PROFIS-
SIONAIS seja área qual for, implica possibilitar ao 
futuro profi ssional, o entendimento da totalidade 
e, consequentemente, a capacidade de elaborar 
e reelaborar conhecimento que lhe permitam 
ações mais articuladas e efetivas. Daí a neces-
sidade de formação de profi ssionais refl exivos, 
capazes de enfrentar as situações novas com que 
se deparam no dia-a-dia.

Para que isso se efetive, faz-se necessária uma 
sólida fundamentação teórica em torno das ques-
tões da prática e, concomitantemente, um tem-
po signifi cativa para a vivência e construção de 
novas práticas profi ssionais.

Assim, aos futuros profi ssionais da DIREITO, ADMI-
NISTRAÇÃO, PEDAGOGIA e RECURSOS HUMANOS, 
estão abertas as portas para os desafi os do conhe-
cimento .Convidamos você a participar conosco 
dessa caminhada .

APRESENTAÇÃO

Seja Bem-Vindo(a)
Faculdade Almeida Rodrigues - FAR

Profª Solange da Silva Reis
Presidente da FARVest - Comissão Permanente de Vestibular
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A Diretora da Faculdade Almeida Rodrigues e 
do Instituto Superior de Educação Almeida Ro-
drigues, no uso de suas atribuições, de acordo 
com Regimento Geral em vigor, com a Lei Fe-
deral 9394, de 20/12/96, com a Portaria MEC 
1120 (DOU 16/07/99) e com a Portaria SESu 
1.449 (DOU 23/09/99), torna-se público que es-
tarão abertas as inscrições do Processo Seletivo 
tradicional e por agendamento, para o segundo 
semestre letivo do ano de 2018, assim descri-
to: 1. (Cursos: ADMINISTRAÇÃO, bacharelado, 
75 vagas no noturno, Portaria Reconhecimen-
to Seres nº856 de 01 de novembro de 2006); 
DIREITO, 50 vagas no matutino e 50 vagas no 
noturno, bacharelado, reconhecimento Art. 63 
da Portaria Normativa 40, de 12 de dezembro 
de 2007; PEDAGOGIA, 50 vagas no matutino 
e 50 vagas no noturno, licenciatura, Portaria 
Seres nº 523 de 11 de junho de 2007. Cursos 
Superiores Tecnológicos: GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 50 vagas no matutino e 50 vagas no 
noturno, Portaria de Reconhecimento Seres 
nº300, de 27 de dezembro de 2012; AGRONE-
GÓCIOS 50 vagas no matutino e 50 vagas no 
noturno, Portaria de Reconhecimento Seres 
nº164, de 16 de abril de 2013, funcionando na 
Rua Quinca Honório Leão nº 1030, Setor Mora-
da do Sol – Rio Verde – GO, no horário das 08h00 
às 21h30, 2. Inscrições: serão realizadas do dia 
16/04/2018 até 31/05/2018 às 16 horas. (a) 
através da página eletrônica o www.faculdade-
far.edu.br. (b) na secretaria geral, no endereço 
e horários acima até o dia 01/06/2018, 3. Taxa 
de Inscrição: Isento. 4. Condições de Realiza-
ção: cópia da cédula de identidade; certifi cado 
de conclusão do ensino médio ou equivalente; 
5. Provas: serão realizadas no dia 09 junho de 
2018, no endereço acima, no horário das 14h 
às 17h30min, compreendendo 45 questões ob-
jetivas de disciplinas do ensino médio, com 5 
(cinco) itens cada uma, indicadas de A a E, ao 
qual o candidato deverá escolher uma alter-
nativa correta. Consta também uma prova de 
redação em Língua Portuguesa. 6. Normas de 
Acesso: terá acesso aos cursos de graduação, o 
candidato que tenha concluído o Ensino Médio 
ou equivalente, que tenha sido habilitado no 

EDITAL
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CONTINUADO 2018-2

Processo Seletivo e que não tenha obtido nota 
zero na prova na redação, dentro número de 
vagas oferecidas para cada curso. A classifi ca-
ção far-se-á por ordem decrescente de nota. 7. 
Matrícula: após a divulgação dos resultados em 
04/06/2018, o candidato deverá efetuar sua 
matrícula nos dias: 11/06 a 25/06/2018 (1.ª 
chamada), podendo ser prorrogado, na Sede da 
Faculdade, no horário das 08h:00 às 21h:30. 
8. Prazo de validade: o Processo Seletivo será 
válido para o segundo semestre do ano letivo 
de 2018, 9. A Instituição se reserva no direito 
de não oferecer turma com número inferior a 
30 (trinta) alunos matriculados. 10. Disposições 
Gerais: não haverá vistas ou revisão de prova 
sob hipótese alguma. Este Edital se comple-
menta com as determinações contidas no Ma-
nual do Candidato para este Processo Seletivo.

LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS

Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues – 
Rua Quinca Honório Leão, 1030 - Setor Morada do 
Sol – Rio Verde – GO 

LOCAL E HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES

Secretaria da Faculdade Almeida Rodrigues – Rua 
Quinca Honório Leão, 1030 - Setor Morada do Sol 
– Rio Verde - GO - Tel.: (64) 3620-4700 - Fax.: (64) 
3620-4717 - Horários: segunda a sexta, das 8h às 
21h 30min.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO 
DA INSCRIÇÃO

1- Cédula de identidade.
2- Certifi cado de conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente.

DATA DA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR

09 de junho de 2018
das 14h às 17h30min



7

ORGANIZAÇÃO DA PROVA

O Processo Seletivo 2018-2 será realizado em 
uma única fase, com a aplicação de uma prova, 
em um único dia, com um total de 40 questões 
objetivas de disciplinas do Ensino Médio, com 5 
itens cada uma, indicadas de A a D, entre as quais 
o candidato deverá escolher uma alternativa cor-
reta. Consta também uma prova de redação em 
Língua Portuguesa.

CLASSIFICAÇÃO

Somente serão classifi cados os candidatos que te-
nham realizado a prova e não tenham obtido nota 
zero em redação. As vagas serão preenchidas de 
acordo com a ordem decrescente de classifi cação 
de todos os candidatos inscritos.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Caso ocorra o empate na nota fi nal dos candida-
tos, prevalecerão, para sua classifi cação, as notas 
ou pontos obtidos em: Redação. Persistindo o em-
pate, prevalecerá como critério de desempate, 
a idade dos candidatos em ordem decrescente.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A lista geral de classifi cação de todos os inscritos 
fi cará à disposição dos interessados, para consul-
ta, no Centro de Ensino Superior Almeida Rodri-
gues, a partir do dia 11/06/2018.

DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS PARA AS MA-
TRÍCULAS DOS CANDIDATOS

Os candidatos classifi cados deverão efetivar a 
matrícula na Faculdade Almeida Rodrigues, nos 
dias: 11 a 25/06/2018 (1ª chamada) 

Encerrado o período de matrícula e constatando-
-se a existência de vagas remanescentes, o Cen-
tro de Ensino Superior Almeida Rodrigues divulga-
rá a relação das mesmas para serem preenchidas 
através da análise do histórico escolar do Ensino 
Médio ou equivalente dos candidatos, bem como 
os resultados do Enem.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada 
para as provas.
2. O candidato não poderá ausentar-se, sob ne-
nhum pretexto, da sala, portando o Caderno de 
Questões ou o Cartão de Respostas, ou ainda, dei-
xando de assinar a Lista de Presença, sob pena de 
sua eliminação do Processo Seletivo.
3. A inscrição, no presente Processo Seletivo im-
plica o conhecimento e aceitação irrestrita de 
suas normas e exigências pelo candidato.
4. O Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues 
fará divulgar, sempre que necessário, normas 
complementares ao presente edital.
5. Os candidatos que não comparecerem no prazo 
fi xado ou não apresentarem os documentos exigi-
dos, perderão o direito à vaga. Terão suas matrí-
culas canceladas, mesmo no decorrer do Curso. 
Os alunos que tenham feito uso de documentação 
ou informações falsas, fraudulentas ou que se va-
lerem qualquer outro meio ilícito.
6. A Secretaria está apta a fornecer aos interessa-
dos todas as informações necessárias ao Processo 
Seletivo, bem como sobre o Manual do Candidato.
7. A Faculdade Almeida Rodrigues estabelece o 
número mínimo de 30 alunos aprovados no pro-
cesso seletivo, para o funcionamento de cada 
turma dos referidos cursos.

Rio Verde, 02 de abril de 2018
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues Ltda.

Alba de Almeida Rodrigues

DIRETORA
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SAIBA O QUE 
ESTUDAR
Conjunto de programas das disciplinas que serão 
objeto de avaliação no processo seletivo - FAR/
ISEAR e também sugestões bibliográfi cas básicas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Conteúdo programático

Análise e Interpretação Textual

1) Ortografi a
2) Acentuação gráfi ca
3) Pontuação
4) Classe de palavras
5) Flexões das palavras
6) Estrutura e formação das palavras
7) Regência (nominal e verbal)
8) Concordância (nominal e verbal)
9) Colocação pronominal
10) Crase
11) Figuras de Linguagem
12) Funções da Linguagem
13) Conotação e Denotação

LITERATURA

Conteúdo programático

1) A arte
2) A linguagem
3) Movimentos Literários

HISTÓRIA GERAL DO BRASIL

Conteúdo Programático

1) Antiguidade Clássica / Grécia e Roma.
2) O mundo Medieval.
3) Transição do feudalismo ao capitalismo.
4) A conquista e a Colonização da América.

5) As Revoluções Burguesas e a América no Século 
XIX.
6) Brasil Republicano.
7) Capitalismo, Socialismo e o mundo atual.

MATEMÁTICA

Conteúdo Programático

1) Conjuntos
2) Conjuntos Numéricos
3) Razão e Proporção
4) Unidade de medida
5) Expressão algébrica
6) Funções
7) Equações, Inequações e Sistemas
8) Progressões
9) Análise combinatória
10) Probabilidade
11) Números Complexos
12) Polinômios e Equações Algébricas
13) Matrizes, determinantes e sistemas lineares
14) Geometria plana e euclidiana
15) Geometria espacial
16) Geometria analítica
17) Trigonometria.

BIOLOGIA

Conteúdo programático

1) Origem da vida.
2) Características dos seres vivos.
3) Citologia.
4) Genética e Embriologia.
5) Ecologia.
6) Programas de saúde.
7) Zoologia.
8) Botânica.

FÍSICA

Conteúdo programático

1) Introdução à Física.
2) Mecânica.
3) Óptica.
4) Eletricidade.
5) Eletromagnetismo.
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6) Vibrações e ondas Mecânicas.
7) Física Moderna.

QUÍMICA

Conteúdo programático

1) Química Geral
a) Introdução à química;
b) Estrutura atômica;
c) Classifi cação periódica dos elementos;
d) Ligações Químicas;
e) Número de Oxidação;
f) Funções Inorgânicas;
g) Reações Químicas.

2) Físico-Química
a) Dispersões;
b) Termoquímica;
c) Cinética química;
d) Equilíbrio química Eletrônica;
e) Radiatividade.

3) Química orgânica
a) Estudo do elemento carbono;
b) Caracterização das funções orgânicas;
c) Isomeria de compostos orgânicos;
d) Reatividade de compostos orgânicos;
e) Conceitos e importâncias de polímeros, petró-
leo e produtos naturais.

GEOGRAFIA

Conteúdo programático

1) A Confi guração Político Ideológica Mundial;
2) As desigualdades Econômicas e Sociais Mun-
diais;
3) Crescimento Populacional e Urbano;
4) A Indústria;
5) A Agricultura;
6) Brasil: País Industrializado do terceiro Mundo;
7) Meio Ambiente e Paisagem Natural.

REDAÇÃO

A redação tem como fi nalidade avaliar, por meio 
dos discursos escritos, a capacidade de produção 
do candidato, considerando o processo escolhido 
na elaboração do texto escritos, sua capacidade 
de organizar e utilizar a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação no mundo que o 
cerca e com o qual interage. Serão considerados 
os seguintes aspectos na avaliação do texto pro-
duzido pelo candidato:

a) Domínio de Leitura
b) Capacidade de apreensão do tema sugerida 
pelas coletâneas selecionadas.
c) Capacidade de elaborar um texto de acordo 
com a orientação específi ca de cada alternativa.
d) Coerência e coesão
e) Criatividade e originalidade
f) Visão crítica
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA MATRÍCULAS 
1*- Certifi cado de conclusão de Ensino médio ou equivalente.
2*- Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente.
3*- Cédula de identidade (RG).
4*- Certidão de nascimento ou de casamento.
5*- Cadastro de pessoas físicas (CPF).
6*- Título de eleitor.
7*- Certifi cado de reservista ou equivalente, para os maiores de 18 anos, do sexo masculino.
8*- O candidato que tiver concluído os estudos do Ensino Médio no exterior deverá apresentar 
prova de equivalência de estudos do Conselho de Educação. 
9- Comprovante de pagamento de taxa de matrícula (uma via).
10- Comprovante de endereço.
11- 1 (Uma) foto 3x4.

* Documentação autenticada 
em Cartório (2 vias)

CALENDÁRIO DO
VESTIBULANDO

08/06/2018

08/06/2018

09/06/2018

11/06/2018

11 a 25/06/2018

01/08/2018

Encerramento das inscrições pelo
Portal da Faculdade Almeida Rodrigues

Encerramento das inscrições na
Secretaria Geral

Provas do Vestibular
às 14 horas

Divulgação dos Resultados
pelo site www.faculdadefar.edu.br

Período para Matrícula dos calouros
1ª Chamada

Início das Aulas
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