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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO
COORDENADORIA CENTRAL DE PROCESSOS SELETIVOS, COORPS

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA, PAC

EDITAL Nº 8/2022

A  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste,  UNICENTRO,  por  meio  da
Coordenadoria  Central  de  Processos  Seletivos,  e  de  conformidade  com as
Resoluções  nº  30/2009-COU/UNICENTRO,  nº  20/2014-COU/UNICENTRO,  nº
25/2016-COU/UNICENTRO e nº 150/2018-GR/UNICENTRO, DECLARA abertas as
inscrições  ao Programa de Avaliação  Continuada, PAC I/2022,  cujas  provas
serão realizadas no dia 9 de outubro de 2022.

Guarapuava, 28 de junho de 2022.

Maria Aparecida Mores Pinto,
                                                                                               Coordenadora da COORPS.



1. CALENDÁRIO – PAC 1. CALENDÁRIO – PAC I/20I/202222

PERÍODO EVENTOS

21 de julho a 17 de agosto de 2022 Inscrições – somente pela Internet

21 de julho a 17 de agosto de 2022 Solicitação para atendimento especial

Até 18 de agosto de 2022 Pagamento da Taxa de Inscrição

26 de setembro a 9 de outubro de 2022 Ensalamento

9 de outubro de 2022 Provas

28 de outubro de 2022 Resultados

28 de outubro de 2022
a 30 de março de 2023 Boletim de Desempenho
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2. 2. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPDLEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados (lei nº 13.709), aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de
2020, dispõe sobre o tratamento, a proteção e a privacidade dos dados pessoais das pessoas naturais, titulares de
dados, no qual enquadram-se os candidatos ao PAC, realizado pela UNICENTRO.

Os  dados  solicitados  aos  candidatos  ao  PAC serão  utilizados,  especificamente,  para  fins  de  identificação  do
candidato;  emissão  de  boleto  bancário  para  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição;  apuração  dos  resultados,
considerando classificação final com listas contendo os nomes dos candidatos, números de inscrição e classificação
geral, nas vagas universais e no sistema de cotas sociais; matrícula e registro acadêmico, e para fins estatísticos,
de forma anônima (sem identificação dos candidatos), na elaboração de um perfil socioeducacional dos candidatos,
que indique a prioridade no atendimento com ações de apoio à permanência do aluno na Universidade. Os dados
pessoais  serão  tratados,  em  observância  aos  princípios  da  publicidade  e  da  transparência  que  regem  a
Administração Pública e nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e alterações posteriores (LGPD).

O  uso  de  imagem  e  voz  em  material  de  divulgação,  seja  vídeo,  fotografias,  programas  de  televisão,  rádio,
reportagens para jornais e revistas, redes sociais, entre outras peças de comunicação, por período indeterminado,
será, especificamente, para fins educativos, técnicos, culturais e de divulgação científica, sem finalidade lucrativa,
nas atividades de difusão, exibição, veiculação e campanhas institucionais da Unicentro.

O tratamento de dados pessoais dos candidatos, efetuado pela UNICENTRO, tem por base o artigo 7º e 11 da Lei
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A UNICENTRO se compromete a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos candidatos,
assim como seu livre desenvolvimento da personalidade, o que inclui o correto tratamento dos dados.

A UNICENTRO possui comprometimento com a adoção de medidas de segurança adequadas para proteger os dados
pessoais  contra  a destruição acidental  ou ilícita,  a  perda acidental,  a  alteração,  a divulgação ou o acesso não
autorizado.

A UNICENTRO disponibiliza  um canal  para informações  sobre o Tratamento de Dados Pessoais,  no endereço:
https://www3.unicentro.br/protecao-de-dados-pessoais/.
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33. . DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS

O PAC constitui-se numa modalidade de seleção gradual, sistemática e cumulativa, que se realiza anualmente, sob a
coordenação da Coordenadoria Central de Processos Seletivos, e avalia o desempenho dos candidatos ao ensino
superior de graduação na UNICENTRO, a partir do seu aproveitamento em cada uma das séries do Ensino Médio.

Incide sobre os conteúdos de cada uma das séries do Ensino Médio, em conformidade com o estabelecido pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais e Estaduais, mediante a aplicação de provas anuais, que avaliam as competências
e habilidades adquiridas pelo aluno, ao longo do Ensino Médio.

O número de vagas ofertadas pelo PAC será de 10% do total das vagas anuais de cada curso, turno e local de oferta
pela UNICENTRO, com arredondamento para o número inteiro mais próximo.

De caráter classificatório, o PAC se divide em três fases:

PAC I – prova em que são avaliados os conhecimentos relativos ao ensino ministrado na 1ª série do Ensino Médio.

PAC II - prova em que são avaliados os conhecimentos relativos ao ensino ministrado na 2ª série do Ensino Médio.

PAC III - prova em que são avaliados os conhecimentos relativos ao ensino ministrado na 3ª série do Ensino Médio.

Aos alunos pertencentes aos cursos de nível Ensino Médio com quatro anos de duração, é
obrigatória a realização da prova do PAC III na quarta série de seu curso. Nesse caso, o
terceiro ano não é considerado como o último do Ensino Médio.

Por ocasião da inscrição na prova do PAC III, o candidato opta por apenas um dos cursos superiores de graduação
da UNICENTRO, em oferta pelo PAC, indicando: curso, turno e local de oferta.

Em caso de reprovação na série regular, o  candidato pode optar por manter a nota obtida na prova referente à
série  cursada,  ou por refazer  a prova no ano seguinte,  solicitando,  via  protocolo,  à  Coordenadoria  Central de
Processos Seletivos, no primeiro mês do ano letivo seguinte ao de sua participação, a manutenção, por um ano, de
sua nota no banco de dados, ou o cancelamento de sua inscrição naquela etapa, devendo fazer, para a mesma prova,
nova inscrição ao PAC.

Em caso de interrupção de estudos, por no máximo um ano letivo, o aluno  protocoliza solicitação, no primeiro mês
do ano letivo seguinte ao de sua participação, para que a pontuação já obtida fique arquivada no banco de dados da
Coordenadoria Central de Processos Seletivos, pelo prazo de um ano, para complementação do PAC, quando da
continuidade de seus estudos na série subsequente.

O candidato é excluído do PAC, após a decorrência do prazo da interrupção de estudos e/ou
por ter mais de uma reprovação nas séries durante as três etapas do programa.

Podem participar do PAC I/2022 os alunos do Ensino Médio matriculados na primeira série em 2022, da rede oficial
de ensino que, dentro do calendário estabelecido pela Coordenadoria Central de Processos Seletivos, procederem a
inscrição específica.
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44. . INSCRIÇÕESINSCRIÇÕES

4.1 PERÍODO E VALOR DA INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo endereço eletrônico www.unicentro.br,  a partir do dia 21 e
julho a 17 de agosto, até às 23h50min, e somente será efetivada após o pagamento da taxa de inscrição, no valor
de R$ 80,00 (oitenta reais), até o dia 18 de agosto de 2022.
São de responsabilidade do candidato os dados preenchidos na inscrição, não podendo haver correção ou alteração
de qualquer dado, após a confirmação das informações por meio eletrônico.
A inscrição, uma vez efetuada, implica o conhecimento do inteiro teor do Regulamento, do Manual do Candidato e
de eventuais editais complementares, bem como a sua aceitação irrestrita como regulamento legal suficiente para o
processo seletivo.

✔ Em  caso  de  agendamento  do  pagamento,  o  candidato  certifica  de  que  o  banco  realizou  o
pagamento  e  se  o  fez  dentro  do  prazo  estipulado,  para  a  efetivação  da  inscrição,  ao
contrário, a inscrição será cancelada.

✔ A inscrição será cancelada quando o pagamento for efetuado fora do prazo determinado.
✔ Após  o  pagamento  efetuado  pelo  candidato,  não  lhe  será  devolvido  o  valor  da  taxa  de

inscrição, em hipótese alguma.

4.2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para realizar a inscrição é necessário o documento de identificação oficial e o CPF do candidato. No dia de provas,
o candidato deve apresentar documento de identificação oficial, com validade nacional, contendo foto e assinatura.

A T E N Ç Ã O !
Em hipótese alguma será permitida a entrada em sala de provas sem o documento oficial de

identificação, que contenha foto e assinatura.
Não serão aceitos, para fins de identificação, documentos apresentados por meio eletrônico.

Consideram-se como documentos válidos para identificação do candidato:
✔ Cédulas de identidade (RG)  expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas,
pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros;
Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997; Certificado de Dispensa de
Incorporação;  Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação com fotografia,  na
forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; e identidade funcional em consonância com o Decreto nº
5.703, de 15 de fevereiro de 2006.
✔ O candidato  que tiver  como extraviado,  furtado  ou  roubado  o(s)  documento(s)  indicado(s)  acima,
somente terá acesso ao local de provas, mediante a apresentação de Boletim de Ocorrência expedido por
órgão  policial  com  validade  de  até  90  dias  da  data  de  realização  das  provas  do  PAC,  devendo,  nestas
circunstâncias, ser submetido à identificação complementar. O original do Boletim de Ocorrência deve ser
acompanhado de uma cópia simples, que deve ser entregue ao coordenador do local de provas.
✔ Não será aceito documento de identificação original rasurado, ilegível, com foto muito antiga, ou ainda,
quando foi expedido apenas com a identificação digital, dificultando, o reconhecimento do candidato.

4.3 ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO
O candidato poderá acompanhar,  via  internet,  a  situação da sua inscrição,  acessando o  Menu do Candidato. A
UNICENTRO não enviará correspondência ao candidato informando a situação da inscrição.
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55. ATENDIMENTO ESPECIAL. ATENDIMENTO ESPECIAL

O candidato que necessitar de atendimento especial deve requerê-lo à Coordenadoria Central de Processos
Seletivos, até o último dia de inscrição, 17 de agosto.

A solicitação deve ser feita pelo endereço www.unicentro.br/protocolo, indicando:

➔ a deficiência ou condição especial que motivou a solicitação;

➔ o auxílio ou recurso de acessibilidade necessário para a realização das provas.

Obrigatoriamente  deve  ser  anexado  laudo  médico,  assinado  e  legível,  com  o  código  da  Classificação
Internacional de Doenças - CID, que ateste a natureza e o grau ou o nível de deficiência.

Os documentos anexados devem estar no formato pdf.

Após o processo ser autuado pela Unicentro, será enviado um e-mail com o número de protocolo.

A candidata lactante tem o direito de amamentar, conforme legislação vigente, desde que formalize sua solicitação,
devendo levar no dia de realização das provas um acompanhante, que será responsável pela guarda da criança. A
candidata não realizará as provas acompanhada pela criança. 

Em conformidade com a legislação em vigor, os candidatos com necessidades especiais têm a duração das provas
ampliada em até sessenta minutos, desde que comprove sua condição por meio de laudo médico encaminhado à
organização do processo seletivo no prazo estabelecido.

Candidatos  com  deficiência  motora  grave  nos  membros  superiores,  deficiência  auditiva,  que  necessitam  de
intérprete de LIBRAS ou com deficiência visual total, podem ter a duração das provas ampliadas em até noventa
minutos, desde que a necessidade deste tempo adicional esteja especificada no laudo médico. 

Aos inscritos no PAC, com deficiência visual, é concedido atendimento especial durante a realização das provas,
desde que formalizem a solicitação até o prazo estabelecido.

O atendimento especial constitui-se, conforme o caso, em:

a) Provas impressas, elaboradas de forma ampliada;

b) Ledor para o deficiente visual total.

A prova de Redação deve ser feita em braille, pelo candidato.

Os inscritos  no PAC com deficiência  auditiva têm o auxílio de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais  –
LIBRAS, durante a aplicação das provas, desde que formalizem a solicitação.

Aos que solicitarem o atendimento diferenciado, a Coordenadoria Central de Processos Seletivos deve encaminhar
resposta até 15 (quinze) dias antes da realização das provas do PAC.

Não será concedido atendimento especial a candidatos com deficiência e necessidadesNão será concedido atendimento especial a candidatos com deficiência e necessidades
especiais que não formalizarem a solicitaçãoespeciais que não formalizarem a solicitação..
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66. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO

6.1 INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome do candidato

Preencha os espaços com seu nome, conforme a Cédula de Identidade, sempre deixando um espaço entre cada
palavra. Se o espaço não for suficiente, procure abreviar adequadamente os nomes intermediários, eliminando as
preposições (de, do, da, dos). Caso o sobrenome seja seguido de Júnior, Filho, Neto ou Sobrinho, coloque o nome
precedente por extenso, abreviando, em seguida, JR(Júnior), FO(Filho), NT(Neto) ou SB(Sobrinho). Nunca abrevie
o último sobrenome de família.

Número da identidade e CPF

Digite o número do seu RG e do seu CPF, sem deixar espaço entre o número e o dígito verificador (se houver), se no
número do RG constarem letras, não as considere.

Estado/órgão emissor

Selecione a opção que estiver de acordo com o seu documento de identificação.

Sexo

Selecione o sexo correspondente.

Data de nascimento

Informe, com dois algarismos, respectivamente, o dia e o mês do seu nascimento e, com quatro algarismos, o ano de
nascimento.

Senha

Ao preencher a inscrição,  o candidato deve cadastrar uma senha de, no máximo, 6 (seis) dígitos,  podendo ser
utilizados números e/ou letras, minúsculas e/ou maiúsculas. Essa senha é pessoal e de conhecimento exclusivo do
candidato. 

Confirmação de senha

Digite novamente a senha, tomando o cuidado de fazê-lo exatamente da mesma forma como você digitou no campo
SENHA, observando, inclusive, o uso de letras minúsculas e/ou maiúsculas.
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6.2 ENDEREÇO

CEP (Código de Endereçamento Postal)

Informe, corretamente, o CEP de sua rua, se a sua cidade estiver assim cadastrada; caso contrário indique o CEP
de sua cidade. Se não souber ou não lembrar o CEP, utilize o link dos correios para confirmá-lo.

Logradouro, número e complemento

Informe, corretamente, o nome da rua ou avenida em que você reside. Não se esqueça de registrar o número da
residência. Se a sua residência não tiver número, escreva S/N. Abrevie rua por R, avenida por AV, bloco por BL e
apartamento por AP. 

Bairro

Informe o nome de seu bairro, vila, jardim ou zona. Abrevie vila por VL, jardim por JD, zona por ZN.

Município/Estado

Informe, corretamente, o nome de sua cidade e selecione a sigla de seu Estado.

Telefone

Informe, respectivamente, os números do DDD e de seu telefone ou informe um número para recados.

E-mail

Informe o seu e-mail ou o e-mail de um parente/amigo/conhecido.

6.3 DADOS DA ESCOLA

Nome Completo

Selecione ou preencha o nome completo de sua escola. Ao preencher, deixe um espaço entre cada palavra. Se o
espaço não for suficiente, procure abreviar adequadamente os nomes intermediários.

Cidade e Estado da sua Escola

Selecione a opção que estiver de acordo.

Rede de Ensino

Selecione a opção correspondente à dependência administrativa de sua escola. Se é pública ou particular.

Duração do Ensino Médio

Selecione a opção correspondente ao tempo de  duração (3 ou 4 anos) do Ensino Médio que está cursando. 
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6.4 OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E LOCAL DE PROVA

Língua Estrangeira

Para a realização da Prova de Língua Estrangeira, no ato do preenchimento eletrônico da inscrição, o candidato tem
a opção Inglês, de acordo com o Novo Ensino Médio, a qual será mantida nas três etapas do PAC.

Cidade onde o candidato realizará as provas

O candidato poderá realizar as provas do PAC I/2022, em qualquer cidade em que a UNICENTRO tenha Campus
Universitário ou Campus Avançado. Selecione a opção correspondente à cidade em que pretende realizar as provas:
Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga ou Prudentópolis.

6.5 CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Verifique  as  informações  digitadas  até  o  momento  e,  caso  necessário,  clique  em  CORRIGIR.  Ao  clicar  em
CONFIRMAR,  você  estará  registrando  as  informações  apresentadas  e,  em hipótese  alguma,  serão  permitidas
alterações posteriores.

6.6 IMPRESSÃO DO BOLETO BANCÁRIO

A seguir, imprima o boleto para pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser feito até o dia 18 de agosto.
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77. MENU DO CANDIDATO. MENU DO CANDIDATO

Após o preenchimento da inscrição e a confirmação dos dados, será gerado um número identificador e único para
cada inscrição. Esse número de inscrição, juntamente com uma senha, permitirão ao candidato ter acesso ao Menu
do Candidato.

Por meio do Menu, o candidato poderá realizar as seguintes operações:

7.1 CONSULTAR A SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO

O candidato poderá verificar, no endereço eletrônico www.unicentro.br, a situação da sua inscrição, devendo, em
caso de algum problema, entrar em contato com a Coordenadoria Central de Processos Seletivos, pessoalmente ou
pelos telefones (42) 3621-1032 e 3621-1034.

O candidato poderá acompanhar o recebimento pela UNICENTRO do pagamento da taxa de inscrição. A situação do
pagamento  será  atualizada  quando  for  repassada  à  UNICENTRO,  pelas  agências  bancárias,  a  informação  do
pagamento da taxa de inscrição (normalmente de dois a quatro dias úteis após o pagamento).

7.2 VISUALIZAR E IMPRIMIR BOLETO BANCÁRIO

Utilize essa opção para imprimir o boleto bancário. Antes de imprimir, leia e siga as orientações para impressão.

7.3 CONSULTAR LOCAL DE PROVAS

Disponibilizada a partir de 26 de setembro a 9 de outubro de 2022, essa opção permite ao candidato consultar o
seu local de provas. As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Guarapuava, Irati,  Chopinzinho,  Coronel
Vivida, Pitanga e Prudentópolis.

7.4 CONSULTAR DESEMPENHO NAS PROVAS

De  28 de  outubro de 2022  a 30 de março de 2023, os candidatos que tiverem interesse em conhecer o seu
desempenho nas provas poderão acessar o site www.unicentro.br, informando o número de inscrição e a senha.

7.5 APRESENTAR RECURSOS CONTRA QUESTÕES OBJETIVAS

Eventuais questionamentos quanto ao gabarito provisório de respostas das provas objetivas devem ser feitos até
48  horas  após  a  publicação  do  respectivo  gabarito  provisório, de  forma  precisa  e  objetiva,  devidamente
fundamentada, com precisão lógica e consistente, acompanhada de material bibliográfico.

Recursos encaminhados por via postal, Sedex, correio eletrônico ou sistema de protocolo digital não são aceitos.
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88. PROVAS. PROVAS

8.1 HORÁRIO E DURAÇÃO DAS PROVAS

As provas serão realizadas no dia 9 de outubro de 2022, conforme quadro abaixo:

HORÁRIO PROVAS DURAÇÃO

14 horas

Redação
Arte
Biologia
Educação Física
Filosofia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Inglês
Matemática
Química

4 horas

8.2 LOCAIS DAS PROVAS

A Coordenadoria Central de Processos Seletivos divulgará, via edital e internet, o ensalamento até quinze dias de
antecedência da realização das provas.
A fim de  evitar  aglomeração  na  entrada  do local  das  provas,  os  candidatos  deverão  estar  presentes,  no  dia
estabelecido, com uma hora de antecedência do início das provas.
As entradas que dão acesso às instalações de realização das provas serão fechadas às 14 horas.
O candidato não pode fazer prova em local diferente do estabelecido no edital específico.

8.3 MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

Os candidatos devem trazer:
a) documento de identificação;
b) caneta esferográfica, escrita grossa, de material transparente, com tinta azul escuro ou preta.

Para a resolução das questões, o candidato pode utilizar lápis e borracha. O uso da lapiseira não é permitido.

Em hipótese alguma será permitida a entrada em sala de provas sem o
documento oficial de identificação, que contenha foto e assinatura.

8.4 OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCEDIMENTAIS

É de exclusiva responsabilidade do candidato a fiel  observância  das regras procedimentais  de ordem técnica,
envolvidas no PAC/UNICENTRO, inclusive no que concerne ao correto preenchimento do cartão de respostas,
ficando vedada qualquer posterior modificação.
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8.5 IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO

Será impedido de realizar as provas do PAC o candidato que chegar atrasado em relação ao horário limite de
entrada, sendo excluído do processo classificatório.

Será igualmente excluído do processo classificatório o candidato que:

a) não comparecer a qualquer uma das etapas de provas;

b) usar de qualquer meio ilícito ou desonesto em benefício de sua classificação, interna ou externamente, antes,
durante ou depois da realização das provas. 

c) obtiver nota zero na prova de redação, da terceira etapa do PAC.

8.6 CANCELAMENTO DE PROVAS

A Coordenadoria Central de Processos Seletivos pode, por motivos relevantes, cancelar, adiar ou anular provas, ou
ainda, transferir a cidade/local das provas, devendo o candidato se submeter a novas provas, em datas e locais
fixados pela COORPS.

8.7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Após o processamento de cada uma das duas primeiras etapas do PAC, a pontuação obtida é fornecida ao candidato,
à escola parceira e mantida no banco de dados da  Coordenadoria Central de Processos Seletivos.

Após o processamento pela  Coordenadoria Central de Processos Seletivos da  última etapa do PAC, a pontuação
obtida é fornecida ao candidato, juntamente com sua classificação final.

A classificação final do PAC é válida somente para o registro acadêmico e para matrícula inicial no ano letivo para o
qual foi realizado e constante no Manual do Candidato de cada etapa.

Para efeito de divulgação,  as relações dos candidatos classificados,  até o número de vagas ofertadas para os
cursos nos respectivos turnos e locais, convocados ao registro acadêmico, seguem a ordem alfabética, sem qualquer
menção de pontos obtidos, e sem obedecer à ordem de classificação, tanto para a primeira chamada como para as
chamadas subsequentes.

As relações dos candidatos classificados convocados para o registro acadêmico são publicadas, em lugar próprio,
nos Campi Universitários e nos Campi Avançados da UNICENTRO.

A Universidade somente considera oficiais e válidas, para todos os efeitos, as relações disponibilizadas na página
da UNICENTRO, de classificados convocados para o registro acadêmico.

A UNICENTRO entende e declara toda a divulgação, pela imprensa e outros veículos de informação, tão somente
como auxiliar para os interessados, não reconhecendo nessa divulgação qualquer caráter oficial, nem na ausência de
divulgação qualquer omissão ou irregularidade de sua parte.

A UNICENTRO não se compromete a avisar pessoalmente os candidatos ao registro acadêmico em qualquer uma
das chamadas.
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99..  AVALIAÇÃO DAS PROVASAVALIAÇÃO DAS PROVAS

9.1 COMPOSIÇÃO DAS PROVAS

As provas do PAC I/2022 têm por objetivo avaliar o conhecimento do candidato em relação ao ensino ministrado na
primeira série do Novo Ensino Médio. São realizadas anualmente, num único turno e em um período de quatro horas
e são constituídas conforme o quadro seguinte:

PROVAS Nº DE QUESTÕES VALOR/PONTOS

Redação
Arte
Biologia
Educação Física
Filosofia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Inglês
Matemática
Química

---
03
05
04
03
05
04
04
06
05
06
05

20,0
4,8
8,0
6,4
4,8
8,0
6,4
6,4
9,6
8,0
9,6
8,0

VALOR MÁXIMO DO PAC I 100

9.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

9.2.1 A prova de Língua Portuguesa compreenderá duas partes:

A) primeira parte: prova de Redação, com valor de vinte pontos. Haverá duas propostas temáticas. O
candidato deverá escolher apenas uma para desenvolver sua redação.

As redações serão avaliadas levando-se em conta os seguintes critérios:

a. Conteúdo

Objetiva-se avaliar a capacidade de o candidato desenvolver um texto narrativo, que atenda ao comando
proposto. Fazem parte do conteúdo os itens: 

TÍTULO Avalia-se  a  relação  do  título  atribuído  e  a  sua  pertinência  com  o  conteúdo
apresentado na redação;

PROPOSTA Avalia-se a capacidade criativa do candidato em articular os elementos ficcionais
da narrativa, de acordo com a proposta do comando; 

COERÊNCIA Avalia-se a articulação do texto, a sua progressão, não-contradição e a repetição
das ideias.
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b. Forma

Objetiva-se avaliar  o  emprego  das  estruturas  linguísticas  da  forma padrão e  da  estrutura  da  tipologia
textual específica. Fazem parte da avaliação da forma os itens:

TIPOLOGIA TEXTUAL Avalia-se  a  adequação  da  redação  à  tipologia  textual  indicada  no
comando;

EMPREGO DA NORMA PADRÃO Avalia-se  o  emprego  da  norma  padrão  ensinada  no  sistema  escolar
brasileiro;

COESÃO Avalia-se  o  emprego  de  elementos  coesivos  e  o  seu  desempenho  na
coerência da redação.

Terão nota ZERO as redações que:

➢ não obedecerem às instruções contidas na prova de redação;

➢ fugirem ao proposto no comando escolhido;

➢ não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando escolhido;

➢ apresentarem acentuada desestruturação e contiverem menos de 17 ou mais de 22 linhas;

➢ apresentarem qualquer identificação além do texto, ou às suas margens, mesmo que seja a lápis;

➢ forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos,  espaçamento
excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como desenvolvidas em códigos alheios à língua
portuguesa escrita;

➢ forem escritas a lápis ou a tinta em cor diferente da azul ou preta.

A  avaliação  da  redação  será  realizada  por  comissão  de  docentes,  com  base  em  normas
estabelecidas pela Coordenadoria Central de Processos Seletivos.

B) segunda parte: prova objetiva, compreendendo  seis questões de Língua Portuguesa, com valor de 1,6
pontos por questão.

9.2.2 As provas de Arte e Filosofia são de múltipla escolha e compostas de três questões cada uma, com
valor de 1,6 pontos por questão.

9.2.3 As provas de Educação Física,  Geografia e História são de múltipla escolha e compostas de quatro
questões cada uma, com valor de 1,6 pontos por questão.

9.2.4 As provas de Biologia, Física, Inglês e Química são de múltipla escolha e compostas de cinco questões
cada uma, com valor de 1,6 pontos por questão.

9.2.5 A prova de Matemática é de múltipla escolha e composta de seis questões cada uma, com valor de 1,6
pontos por questão.

9.2.6 Nas provas com questões objetivas, cada questão terá quatro alternativas, das quais somente uma
deverá ser assinalada como resposta.

9.2.7 Caso  alguma  questão,  por  motivo  de  ordem  técnica,  seja  anulada  pela  Coordenadoria  Central de
Processos Seletivos, a pontuação a ela referente será atribuída  a todos os candidatos que realizaram a
respectiva prova.
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9.3 PROCESSO CLASSIFICATÓRIO E APROVEITAMENTO DE VAGAS

Os candidatos são classificados pela ordem decrescente, de conformidade com o somatório das provas do PAC I,
PAC II e PAC III.

9.4 DESEMPATE

Quando dois ou mais candidatos alcançam o mesmo número de pontos no somatório dos pontos das provas do PAC I,
PAC II e PAC III, são adotados, pela ordem, os seguintes critérios para desempate:

I –  escore do candidato que comprove ter a renda familiar inferior a dez salários mínimos  ou ao de menor
renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial, de acordo com o que se apresenta
na Lei nº 13.184, de 4 de novembro de 2015;

II - maior idade do candidato;

III –  maior número de pontos na etapa correspondente à avaliação do PAC III;

IV – maior número de pontos na etapa correspondente à avaliação do PAC II.
 

Lei nº 13.184/2015: 
§ 2º  No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de
matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda
familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.” 

➢ Será considerada, para efeito de desempate, a renda familiar indicada pelo candidato no ato da inscrição
ao PAC.

➢ As informações sobre a renda familiar deverão ser comprovadas pelo candidato, caso necessário.

➢ Em caso de informação falsa, o candidato fica sujeito à perda da vaga e a sanções legais por falsidade
ideológica.

OBSERVAÇÃO

Na eventualidade do candidato ser classificado, dentro do número de vagas ofertadas, tanto no
Vestibular como no PAC para o mesmo curso, turno e local, prevalece a classificação do Vestibular,
para  a  realização  do  Registro  Acadêmico,  ficando a  outra  vaga  disponível  para  o  subsequente
classificado no PAC. Para isso, o candidato realiza as inscrições, para participação no PAC e no
Vestibular, com a utilização do documento de identificação detentor do mesmo número.
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1010. PROGRAMA DAS PROVAS – PAC I/202. PROGRAMA DAS PROVAS – PAC I/20222
Referente ao Novo Ensino MédioReferente ao Novo Ensino Médio

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

ARTE
1. Contextos e Práticas. Elementos das Linguagens Artísticas. Sistemas das Linguagens Artísticas: Altura,
duração,  timbre,  intensidade,  densidade,  ritmo,  melodia,  harmonia.  Ponto,  linha,  forma,  textura,  cor  e  figura.
Movimento corporal, espaço e tempo. Cenografia, iluminação, figurino, maquiagem e sonoplastia. 
2. Contextos e Práticas. Processos de Criação. Materialidades:  Indústria  Cultural.  Arte  e  inclusão.  Arte
engajada. Teatralidades. Teatro épico. Jogos teatrais. Poéticas da Cena. Desenho, Pintura, Escultura, Modelagem,
Instalação, Stencil.
3. Contextos  e  Práticas.  Patrimônio  Cultural.  Espaços  de  arte.  Elementos  das  Linguagens  Artísticas.
Sistemas das Linguagens Artísticas. Curadoria:  Movimentos e períodos da arte. Arte urbana. Arte circense.
Patrimônio Cultural material e imaterial, local, regional, nacional e/ou global. Museus, galerias, instituições, teatros,
exposições, conservatórios, performances, instalações, eventos, ações, promoções, curadores, artistas, etc. 
4. Contextos  e  práticas.  Elementos  das  Linguagens  Artísticas.  Sistemas  das  Linguagens  Artísticas:
Movimentos e períodos da arte. Arte urbana. Arte circense. Museus, galerias, instituições, teatros, exposições,
conservatórios, performances, instalações, eventos, ações, promoções, curadores, artistas, etc. 
5. Processos de Criação. Materialidades. Notação, Registro Musical  e Sonoridades. Arte e Tecnologia:
Música e suas relações com a tecnologia. Culturas digitais. Cinema. Mídias sociais na arte. Tecnologias digitais na
arte. 
6. Arte  e  Tecnologia.  Processos  de  Criação.  Materialidades.  Contextos  e  Práticas.  Notação,  Registro
Musical  e  Sonoridades:  Happening.  Performance.  Música  Eletrônica.  Improvisação  e  experimentação  musical.
Instrumentos musicais digitais e analógicos. Part Mixagem. Design. Obras digitais. Vídeo Art. Vídeo Dança. Vídeo
Performance. Site specific. Instalação. Poéticas da cena. Teatralidades. Fotografia, desenho, pintura, etc. Redes
sociais, sites, blogs, aplicativos, etc. 
7. Contextos e Práticas. Processos de Criação. Arte e Tecnologia: Arte engajada. Expressionismo. Teatro do
Oprimido. Vanguardas. Arte Contemporânea.
8. Elementos das Linguagens Artísticas. Contextos e Práticas. Processos de Criação. Notação, Registro
Musical e Sonoridades: Performance. Intervenção Urbana. Indústria Cultural. Poéticas da cena. Teatralidades.
Sonoridades. 
9. Contextos  e  práticas.  Patrimônio  Cultural.  Espaços  de  arte.  Elementos  das  Linguagens  Artísticas.
Sistemas  das  Linguagens  Artísticas.  Curadoria:  Dança  contemporânea.  Dança-teatro.  Poéticas  da  cena.
Teatralidades. Movimento, espaço e tempo. Patrimônio Cultural material e imaterial, local, regional, nacional e/ou
global. Museus, galerias, instituições, teatros, exposições, conservatórios, instalações, eventos, ações, promoções,
curadores, artistas, etc. 
10. Arte  e  Tecnologia.  Materialidades.  Processos  de  Criação.  Curadoria:  Quadros  digitais  interativos.
Hologramas. Tecnologias digitais no compartilhamento de produções das Linguagens Artísticas. Música Eletrônica.
Instrumentos  musicais  digitais  e  analógicos.  Cinema.  Fotografia.  Mixagem.  Design.  Culturas  digitais.  Projeção.
Obras digitais. Video Art. Vídeo Dança. Vídeo Performance. Site specific. Redes sociais, sites, blogs, aplicativos,
etc. 
11. Contextos  e  práticas.  Patrimônio  Cultural.  Curadoria.  Arte  e  Tecnologia.  Materialidades.  Notação,
Registro Musical e Sonoridades:  Movimentos e Períodos da arte. Arte dos povos originários da América. Arte
africana  e  afro-brasileira.  Arte  brasileira.  Danças  étnicas.  Danças  Brasileiras.  Música  étnica.  Música  Popular
Brasileira. Teatro brasileiro. Teatralidades. Patrimônio Cultural material e imaterial, local, regional, nacional e/ou
global. Museus, galerias, instituições, teatros, exposições, conservatórios, instalações, eventos, ações, promoções,
curadores, artistas, etc. 
12. Elementos das Linguagens Artísticas. Sistemas das Linguagens Artísticas. Notação, Registro Musical e
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Sonoridades. Espaços de Arte. Patrimônio  Cultural:  Arte  dos  povos  originários  da  América.  Arte  africana.
Poéticas da cena cotidiana. Performance. Teatralidades. Danças étnicas. Street dance. Música étnica. Cantores
populares. Luthier. Teatralidades. Teatro engajado. Teatro de rua. Patrimônio Cultural material e imaterial, local,
regional,  nacional  e/ou  global.  Museus,  galerias,  instituições,  teatros,  exposições,  conservatórios,  instalações,
eventos, ações, promoções, curadores, artistas, etc. 
13. Processos de Criação. Contextos e Práticas. Arte e Tecnologia. Materialidades: Experimentação artística
individual e coletiva. Recursos e tecnologias sociais e digitais. Desenho, Pintura, Colagem, Quadrinhos, Dobradura,
Escultura, Modelagem. 
14. Processos de Criação. Contextos e Práticas. Materialidades: Experimentação artística individual e coletiva
Improvisação  artística  individual  e  coletiva.  Coreografias.  Sonoridades.  Teatralidades.  Performance.  Desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.
15. Arte  e  Tecnologia.  Materialidades.  Processos  de  Criação.  Curadoria:  Quadros  digitais  interativos.
Hologramas. Tecnologias digitais no compartilhamento de produções das Linguagens Artísticas. Música Eletrônica.
Instrumentos  musicais  digitais  e  analógicos.  Cinema.  Fotografia.  Mixagem.  Design;  Culturas  digitais.  Projeção.
Obras digitais. Vídeo Art. Vídeo Dança. Vídeo Performance. Site specific. Redes sociais, sites, blogs, aplicativos,
etc. 

EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Transformação  histórica,  cultural  e  tecnológica  dos  esportes,  ginásticas,  lutas/artes  marciais,  práticas
corporais de aventura, jogos, brincadeiras e danças tematizados. 
2. Mudanças  nas  regras,  vestimentas,  materiais,  equipamentos  e  formas  de  praticar  os  esportes,  ginásticas,
lutas/artes marciais, práticas corporais de aventura, jogos, brincadeiras e danças tematizados.
3. Influência da ciência e tecnologia nos esportes, ginásticas, lutas/artes marciais, práticas corporais de aventura,
jogos, brincadeiras e danças tematizados. 
4. Utilização  de dispositivos  tecnológicos  como assistentes  de  arbitragem  e  outros  aplicativos  dos  esportes,
ginásticas, lutas/artes marciais, nas práticas corporais, nos jogos, brincadeiras e danças tematizados.
5. Importância dos esportes, ginásticas, lutas/artes marciais, práticas corporais de aventura, jogos, brincadeiras
e danças tematizados no contexto cultural, social, ambiental, político e econômico.  
6. As dimensões do esporte: esporte educacional, participação e rendimento. 
7. Preconceito e racismo nas diferentes práticas corporais.
8. Estereótipos e relações de poder presentes nos esportes, ginásticas e lutas/artes marciais tematizados. 
9. Políticas públicas de incentivo ao esporte, ao lazer e a conservação ambiental e de acesso às práticas corporais.
10. Capacitismo e inclusão. 
11. Práticas corporais adaptadas. 
12. Esportes adaptados e megaeventos. 
13. Esportes paralímpicos (goalball, vôlei sentado, futebol de cinco, futebol de sete, bocha, tênis de mesa, basquete
em cadeira de rodas). 
14. Conhecimentos artísticos, culturais, fisiológicos, anatômicos, biomecânicos e sistemas energéticos que envolvem
a produção dos movimentos  dos esportes, das práticas corporais de aventura, ginásticas, dos jogos, brincadeiras e
danças tematizados .
15. Gestos, movimentos e fundamentos básicos (técnicos e táticos) dos esportes, ginásticas, lutas/artes marciais,
práticas corporais de aventura, dos jogos, brincadeiras e danças tematizados.
16. Vivência,  adaptação  e  transformação  dos  esportes,  ginástica,  lutas/artes  marciais,  práticas  corporais  de
aventura, dos jogos, brincadeiras e danças tematizados em função do tempo, do espaço, das intencionalidades e
interações com diferentes pessoas e contextos. 
17. Identificação da lógica interna de práticas motrizes nos esportes, lutas/artes, práticas corporais de aventura e
ginásticas tematizados. 
18. Aspectos históricos, culturais e filosóficos das lutas/artes marciais tematizadas. 
19. Apropriação  das lutas/artes  marciais  e das práticas  corporais  pela  Indústria  Cultural  e pela  sociedade  de
consumo. 
20.Lutas do Brasil (capoeira, huka huka, luta marajoara, jiujitsu brasileiro, etc). 
21. O corpo como construção cultural e sede de signos sociais. 
22.Indústria Cultural e mercantilização nas práticas esportivas. 
23.Padrões de desempenho, beleza e estética. 
24.Culto ao corpo, modismos, concepção de corpo ideal, diversidade de corpos. 
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25.Relação entre as mídias sociais, imagem corporal, distorção da imagem corporal e transtornos alimentares.
26.Biotipos e estereótipos corporais. 
27.Transformações corporais. 
28.Qualidade de vida. 
29.Fundamentos técnicos básicos, adaptação e transformação das práticas corporais  de aventura tematizadas,
considerando os protocolos básicos de segurança e o gerenciamento de risco. 
30.Conceito de lazer e sua relação com as práticas corporais.
31. Implicações do direito ao lazer para as vivências de práticas corporais. 
32.Espaços públicos e particulares de lazer.
33.Equipamentos públicos e particulares para o lazer ativo na região em que habita. 
34.Barreiras de acesso ao lazer (simbólicas, econômicas, geográficas e físicas).
35.Relação entre esporte, lazer e trabalho. 
36.Práticas corporais de aventura (skate, BMX, parkour, slackline, surfe, mountain bike, orientação, arvorismo,
escalada, trekking, montanhismo). 
37.Projetos de intervenção pela garantia do direito ao lazer ativo envolvendo as práticas corporais de aventura e a
conservação ambiental. 
38.Estratégias sustentáveis para vivenciar as práticas corporais de aventura e a conservação do patrimônio público
e ambiental, por meio da educação ambiental e da relação homem-natureza. 
39.A ginástica enquanto manifestação da cultura de movimento. 
40.Ginástica de condicionamento físico (alongamentos, ginástica aeróbica e localizada, step, pular corda, pilates,
treino funcional) em diferentes contextos (lazer, saúde, educação e trabalho).
41. Relações  entre  atividade  física/exercício  físico  e  sedentarismo,  obesidade,  gasto  calórico,  síndrome
metabólica. 
42.Aptidão física relacionada à saúde. 
43.Métodos de avaliação física. 
44.Possibilidades de adaptação das práticas das ginásticas de condicionamento físico a diferentes contextos e aos
projetos de vida dos estudantes. 
45.Relação entre jogos e brincadeiras, esportes, danças e os veículos midiáticos. Jogos e brincadeiras, esportes,
danças, lazer e sociedade. 
46.Estereótipos e relações de poder presentes nos jogos e brincadeiras, esportes e danças tematizados. 
47.Interesses,  relações  de  poder  e  perspectivas  de  mundo  presentes  nos  discursos  referentes  aos  jogos  e
brincadeiras, esportes e danças tematizados. 
48.Apagamentos culturais (como a cultura dos povos originários,  dos africanos e afro-brasileiros)  nos jogos e
brincadeiras, esportes e danças tematizados. 
49.Veiculação histórica dos jogos e brincadeiras nas diferentes mídias. 
50.Mercantilização e espetacularização dos jogos e brincadeiras. 
51. Jogos eletrônicos x jogos populares. 
52.Jogos virtuais e online. 
53.Corpo, lazer e espaços públicos das cidades. 
54.Benefícios e malefícios dos jogos online. 
55.Possibilidades de adaptação e fruição das práticas da cultura corporal em diferentes espaços públicos e aos
projetos de vida, no que diz respeito ao tempo de lazer dos estudantes. 
56.O movimento como meio de expressão em sociedade. 
57.Experimentação do corpo dançante, dos passos e músicas de danças características e tradicionais de diversos
povos e culturas. 
58.Danças folclóricas e étnicas de diferentes matrizes culturais.
59.Danças dos povos originários (indígenas, africanos e afrobrasileiros). 
60.Benefícios biopsicossociais das danças de diferentes matrizes culturais. 
61. Reelaboração dessas danças a partir de uma experiência criativa, estética e colaborativa. 
62.Diálogos entre dança e lutas/artes marciais.
63.Identificação da lógica interna de práticas motrizes nos jogos e brincadeiras, esportes e danças tematizados. 

LÍNGUA INGLESA
1. Leitura.

1.1. Interpretação e compreensão de textos.
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1.2. Inferência.
1.3. Variedade temática e textual.
1.4. Referência.
1.5. Discurso – marcadores de discurso.

2. Conteúdos Gramaticais.
2.1. Articles (definite and indefinite). 
2.2. Pronouns (in general – personal, possessive, reflexive, etc).
2.3. Verbs (regular and irregular); Present tense (simple and continuous); Past (simple and continuous); Future

(going to and will).
2.4. Noun (gender, number, etc).
2.5. Numerals (ordinal and cardinal).
2.6. Prepositions (of place, time etc).
2.7. Affixes (suffixes and prefixes).
2.8. Adjectives. 
2.9. Question words (the common ones). 

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto.
2. Diversidade textual.
3. Variações linguísticas.
4. Gramática contextualizada.

4.1. Concordância.
4.2. Pontuação.
4.3. Acentuação. 
4.4. Figuras de linguagem (comparação, antítese, metáfora, paradoxo, ironia).

5. Literatura.
5.1. Barroco.
5.2. Arcadismo.

6. Recomendação da leitura do livro Noite na Taverna – Álvares de Azevedo.
7. Produção textual de uma narração. 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

MATEMÁTICA
1. Sistemas de Equações; Lineares; Matrizes.

1.1. Operações com matrizes.
1.2. Classificação de um sistema linear.
1.3. Matriz associada a um sistema linear.
1.4. Escalonamento de sistemas lineares.
1.5. Representação gráfica da resolução de um sistema linear.

2. Matemática computacional; Linguagem computacional.
2.1. Simbologia e linguagem computacional.
2.2. Fluxograma.

3. Medidas.
3.1. Grandezas e respectivas unidades de medidas (as oficiais adotadas pelo SI e as não oficiais).
3.2. Transformação de medidas.
3.3. Conversão entre Medidas.
3.4. Grandezas e respectivas unidades de medidas.
3.5. Unidades de transferência e de armazenamento de dados.

4. Números Reais; Grandezas.
4.1. Notação científica.
4.2. Algarismos significativos e duvidosos.

5. Matemática Financeira.
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5.1. Porcentagem.
5.2. Aumentos e Descontos.
5.3. Lucro e Prejuízo.
5.4. Juro simples.
5.5. Juro composto.
5.6. Sistemas de amortização.
5.7. Sistema Price.
5.8. Sistema de Amortização Constante (SAC).
5.9. Inflação.

6. Porcentagem; Estatística.
6.1. População.
6.2. Amostra.
6.3. Variáveis estatísticas.
6.4. Tabelas de frequência.
6.5. Diagramas e gráficos.
6.6. Medidas de tendência central.
6.7. Medidas de dispersão.
6.8. Pesquisa Amostral.
6.9. Pesquisa Estatística.
6.10. Pesquisa Amostral.
6.11. Indicadores socioeconômicos.
6.12. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

BIOLOGIA
1. Metabolismo energético; Transformação e conservação de energia.

1.1. Metabolismo Energético: Fotossíntese, Respiração Celular, Quimiossíntese e Fermentação.
2. Método Científico; Teorias e Hipóteses relacionadas à vida.

2.1. Método Hipotético-Dedutivo: etapas de uma investigação científica. 
2.2. Teoria  Celular,  Teorias da Abiogênese e Biogênese,  Teorias  sobre a origem dos primeiros  organismos
vivos.

3. Composição e organização dos seres vivos; Metabolismo Celular. Educação Alimentar e Nutricional.
3.1. Níveis hierárquicos de organização biológica: características gerais dos seres vivos e tipos celulares.
3.2. Bioquímica  Celular:  Compostos  inorgânicos  e  orgânicos  da  célula  com ênfase  na  educação  alimentar  e
nutricional.
3.3. Balanço Energético na Educação Alimentar (Taxa Metabólica Basal).
3.4. Genética Molecular: Duplicação do DNA e Síntese Proteica.
3.5. Divisões celulares: Mitose e Meiose.

4. Astrobiologia.
4.1. Microrganismos extremófilos.

5. Alterações fisiológicas/genéticas; Implicações do uso das radiações ionizantes; Epigenética.
5.1. Mutações Gênicas: Mutação.
5.2. Pontual, Inserção e Deleção.
5.3. Fundamentos da Epigenética.

6. Hereditariedade; Organismos Geneticamente Modificados e a Bioética.
6.1. Conceitos básicos em genética: alelos, dominância e recessividade, genótipo, fenótipo entre outros.
6.2. Alterações cromossômicas numéricas e estruturais. 
6.3. Cariótipos.
6.4. Engenharia Genética: Organismos Geneticamente Modificados. 

7. Biotecnologia e Bioética.
7.1. Tecnologia do DNA recombinante. 
7.2. Uso de células-tronco.
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7.3. Biorremediação. 
7.4. Produção de vacinas.

8. Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas.
8.1. Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas.
8.2. Cadeia e Teia Alimentar. 
8.3. Pirâmides Ecológicas.
8.4. Modelo do Fluxo Energético.

9. Ciclos biogeoquímicos; Fenômenos Naturais; Poluição.
9.1. Ciclos biogeoquímicos, efeito estufa, camada de ozônio e chuva ácida. 
9.2. Poluição do solo, do ar e da água.

10. Ecologia; Tipos de Ecossistemas; Etnoecologia.
10.1. Conceitos ecológicos e níveis de organização: espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera.
10.2.Relações ecológicas.
10.3.Ecossistemas terrestres e aquáticos.
10.4.Plano de Ação Global: Objetivos do Milênio (ODM).

11. Conservação e Preservação Ambiental; Educação Ambiental; Sustentabilidade.
11.1. Pegada Ecológica e Biocapacidade.
11.2. Consumismo X Recursos Naturais: Obsolescência perceptiva e planejada.
11.3. Descarte de resíduos. 
11.4. Reciclagem: 7 R s. ́
11.5. Problemas ambientais locais, mundiais e globais. 
11.6. Políticas ambientais para a sustentabilidade.

FÍSICA
1. Cosmologia; Astronomia; Etnoastronomia.

1.1. Modelos de organização do universo desde a antiguidade até o modelo cosmológico padrão com as teorias
e evidências que o sustentam.

2. Movimentos dos corpos celestes; Cinemática.
2.1. Sistema solar.
2.2. Leis de Kepler e Lei da Gravitação Universal.
2.3. Movimentos da Terra e interações gravitacionais com o Sol e a Lua e suas consequências para a vida na
Terra.
2.4. Cinemática dos movimentos (referenciais, MU, MUV, MCU, queda livre).
2.5. Movimentos orbitais de astros e satélites artificiais.

3. Origem e evolução das estrelas e dos corpos  celestes;  Formas de vida em outros  sistemas planetários e
galáxias.

3.1. Evolução estelar.
3.2. Origem dos elementos químicos e a constituição e composição dos astros.
3.3. Condições para a existência de vida como a conhecemos.

4. Mecânica.
4.1. Radares de velocidade média e instantânea.
4.2. Estimativa de distâncias de frenagem.

5. Quantidade de movimento linear; Trabalho mecânico, potência e rendimento; Energia cinética e potencial e a
conservação da energia mecânica.

5.1. Quantidade de movimento linear.
5.2. Princípios da dinâmica: Vetores, Força, Leis de Newton e condições de equilíbrio, tipos de força (peso,
atrito, centrípeta, resistência do ar, tração, elástica, empuxo hidrostático, etc).
5.3. Energia cinética e potencial gravitacional e elástica.
5.4. Conservação da energia mecânica.
5.5. Trabalho, potência e rendimento.
5.6. Máquinas simples.

6. Mecânica.
6.1. Colisões.
6.2. Cinto de segurança, air bags e a mecânica newtoniana.
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6.3. Conservação da energia mecânica na distribuição de água.
6.4. Trabalho mecânico e eficiência de máquinas de bombeamento hidráulico.

7. Termodinâmica.
7.1. Termometria.
7.2. Calorimetria.
7.3. Transformações gasosas e Leis termodinâmicas.
7.4. Máquinas térmicas.
7.5. Correntes marítimas e ventos.
7.6. Efeito estufa e aquecimento global.
7.7. Aplicações da dilatação térmica (termômetros, termostatos, outras situações).
7.8. Aplicações dos isolantes e dos condutores térmicos. 
7.9. Aplicações das formas de propagação do calor (condução, convecção e radiação térmica).
7.10.Temperatura de autoignição (ponto de fulgor).
7.11. Capacidade térmica.
7.12.Condutividade térmica.
7.13.Dilatação térmica.

8. Termodinâmica; Ciclo da matéria; Sustentabilidade.
8.1. Biogás e biocombustíveis.
8.2. Reciclagem.

QUÍMICA
1. Radioatividade.

1.1. Reações nucleares (fissão e fusão).
1.2. Tempo de meia-vida.
1.3. Tipos de radiações.

2. Constituição da matéria; Tabela Periódica.
2.1. Principais famílias da tabela periódica.
2.2. Modelos atômicos.
2.3. Estrutura atômica (número de massa, número atômico, número de nêutrons).
2.4. Semelhanças atômicas (Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos).

3. Ligações Químicas.
3.1. Ligações iônicas, covalentes e metálicas.
3.2. Propriedades de compostos iônicos e moleculares.
3.3. Forças intermoleculares e polaridade de moléculas.

4. Cálculos Químicos.
4.1. Balanceamento de reações.
4.2. Lei de Proust.
4.3. Lei de Lavoisier.
4.4. Cálculos estequiométricos envolvendo massa molar.

5. Funções inorgânicas; Reações Químicas.
5.1. Ácido, Base, Sal e Óxido.
5.2. Tipos de reações químicas.

6. Grandezas químicas.
6.1. Concentração de soluções (unidades).
6.2. Fórmulas químicas.

7. Equilíbrio Químico.
7.1. Acidez e basicidade de soluções.
7.2. Princípio de Le Chatelier.

8. Soluções.
8.1. Diluição e mistura de soluções.
8.2. Polímeros (reciclagem).
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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

FILOSOFIA
1. Mito e Filosofia: Características e funções do mito. O pensamento mítico ao longo da história, em diferentes
culturas e povos.  A relação entre o Mito e a Filosofia.  Contexto histórico do desenvolvimento do pensamento
filosófico na Grécia. Características do pensamento filosófico.
2. Teoria  do  Conhecimento:  O  conhecimento  (Epistemologia)  na  filosofia  Clássica.  Conceitos  de  Doxa  e
Episteme.  Método  Socrático,  Ideias,  Sensação  (aisthesis).  Lógicas  Formal.  Dialética  Platônica.  Realismo
Aristotélico. Disputatio Tomista. 
3. Ética e moral: Conceito de ética, moral, valores e virtudes. Lei Moral e o direito. Liberdade. Ética Clássica.
Ética Medieval. Ética Moderna. Ética Contemporânea. Ética e moral no mundo contemporâneo.
4. O Estado: O Estado e suas origens. Contratualismo. Funções do Estado: os três poderes. Interesses públicos
e Interesses privados. 
5. Formas de poder. Direitos Humanos. O pensamento decolonial:  Cultura e valores dos povos indígenas e
afrodescendentes no Brasil. A Filosofia e o pensamento decolonial. 
6. Formas de poder: Pólis grega e a democracia. Democracia direta e democracia representativa. A democracia
contemporânea.
7. O método científico:  O método nas teorias filosóficas modernas: Racionalismo e Empirismo. O método nas
teorias filosóficas contemporâneas. Criticismo.  Teoria da Verificabilidade. Teoria da Falseabilidade. Teoria dos
Paradigmas. 
8. Ciência e sociedade:  Características fundamentais do conhecimento científico. O mito da neutralidade da
Ciência. A Ciência e seus impactos na sociedade e na natureza. 
9. Natureza da arte. Estética e sociedade: A importância e a função da arte. Arte como expressão criativa da
sensibilidade. Categorias estéticas. Padrão de gosto. 
10. Estética e sociedade: Cultura de massa. Indústria Cultural.

GEOGRAFIA

1. Raciocínio geográfico; Métodos e técnicas da Geografia.
1.1. Origem, expansão do universo e o tempo geológico.
1.2. Representações cartográficas do espaço geográfico.
1.3. Movimentos da Terra.

2. As relações entre espaço, tempo, sociedade, natureza e trabalho; Diversidade étnica, cultural e social.
2.1. A formação da sociedade brasileira.
2.2. As transformações da paisagem e do território a partir da ocupação do espaço brasileiro.

3. O  espaço  rural,  conflitos  fundiários  e  movimentos  sociais  no  campo;  O  espaço  urbano,  urbanização  e
movimentos sociais urbanos.

3.1. O espaço rural e as atividades agropecuárias no mundo, no Brasil e no Paraná.
3.2. Sistemas agrários.
3.3. Movimentos sociais ligados ao campo.
3.4. Reforma agrária.
3.5. Cidades: conceito, origem e função.
3.6. A urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
3.7. A urbanização no Brasil e no Paraná.
3.8. Rede urbana e hierarquia urbana.
3.9. Principais problemas urbanos.
3.10. Movimentos sociais urbanos.

4. Sistemas de informações geográficas, geoprocessamento e geomática.
4.1. Linguagens cartográficas e novas tecnologias.
4.2. Sistemas  de  informações  geográficas,  geoprocessamento  e  cartografia  digital  aplicados  ao
planejamento e monitoramento do espaço urbano e rural.

5. As sociedades contemporâneas, suas heranças e patrimônios.
5.1. As grandes sociedades do mundo contemporâneo e suas relações culturais.
5.2. Patrimônio natural e a preservação da cultura.
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5.3. Patrimônios materiais e imateriais.
6. Formas de poder no mundo contemporâneo.

6.1. Sistema e regimes de governo no mundo contemporâneo: monarquia, república e regimes democráticos.
7. Demografia, população e movimentos migratórios.

7.1. Crescimento demográfico ou populacional.
7.2. Estrutura da população mundial.
7.3. Distribuição da população mundial.
7.4. Dinâmica demográfica e a qualidade de vida da população brasileira.
7.5. Políticas e processos migratórios em diferentes regiões do mundo.

8. A dinâmica dos espaços da globalização.
8.1. A sociedade contemporânea no mundo globalizado.
8.2. Redes Geográficas e Fluxos de informações.

9. Estado-Nação; Territorialidade.
9.1. Nação, Estado, País e Estado-Nação.
9.2. Fronteiras, território e territorialidade: conceito político e a noção social de ocupação do espaço.
9.3. Segregação espacial e cultural.

10. As corporações transnacionais e organizações não governamentais.
10.1 As empresas transnacionais e mudanças no mercado de trabalho no mundo globalizado.
10.2 A atuação das ONGs nas ações de interesses sociais.
10.3 As parcerias público-privadas e seu impacto na sociedade.

11. Organização do espaço geográfico brasileiro e paranaense.
11.1. Localização e posição geográfica do Brasil e do Paraná.
11.2. Formação e ocupação do território brasileiro e paranaense.
11.3. Territorialidade e fronteiras do Brasil e do Paraná.
11.4. Divisão administrativa e territorial do Brasil.
11.5. Produção e ocupação do espaço geográfico brasileiro por meio da análise de mapas temáticos.

12. Organização do espaço geográfico brasileiro e paranaense.
12.1. Os ciclos econômicos no Brasil-Colônia e no Paraná.
12.2. Regiões geoeconômicas brasileiras.
12.3. Economia paranaense.

13. Meio ambiente, problemas.
13.1. Os principais  problemas ambientais  da atualidade a partir dos processos de ocupação e produção no
espaço.

14. Impactos ambientais e desenvolvimento sustentável.
14.1. A sociedade de consumo e a produção de lixo em diferentes escalas.
14.2. A sociedade de consumo e os impactos ambientais.
14.3. Desenvolvimento sustentável.

15. As convenções e tratados ambientais;  A importância da atuação das organizações não governamentais  e da
sociedade civil.

15.1. As conferências ambientais. 
15.2. A Convenção das Mudanças Climáticas e o Protocolo de Kyoto.
15.3. Convenções sobre biodiversidade e desertificação.
15.4. A atuação das organizações não governamentais e da sociedade civil na defesa do meio ambiente.

16. Política e proteção ambiental no Brasil.
16.1. A política e a legislação ambiental no Brasil.
16.2. O Ibama e sua atuação.

17. As paisagens naturais do Brasil; Modelos de proteção ambiental no Brasil.
17.1. Natureza e a diversidade das paisagens brasileiras.
17.2. As Unidades de Conservação.
17.3. Turismo sustentável.

HISTÓRIA
1. Os modos de viver e pensar entre povos com escrita e tradições orais, em diferentes tempos e lugares.

1.1. Cosmovisões sobre a origem do mundo e da vida.
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1.2. Conceitos antropológicos e as práticas culturais das sociedades.
2. Homo sapiens e a Arqueologia; Modo de viver e pensar entre povos agrários.

2.1. Surgimento do ser humano a partir das diversas teorias científicas.
2.2. Povos e culturas nômades e seminômades.

3. Povos e culturas em diferentes tempos e espaços.
3.1. Sociedades do Oriente Próximo.
3.2. Sociedades africanas.

4. Formas de poder na Antiguidade e no Medievo; Formações socioculturais em diferentes tempos e espaços.
4.1. Relações de poder no mundo greco-romano.
4.2. O medievo e o nascimento da burguesia.
4.3. O renascimento comercial e urbano.

5. O pensamento científico e filosófico europeu na modernidade.
5.1. Teorias Científicas dos séculos XVI e XVII.
5.2. Conceito de colonialismo.

6. Povos  e  culturas  em diferentes  tempos  e  espaços;  os processos  colonialistas  e  a  diversidade cultural  nas
Américas e na África.

6.1. A ocupação humana do continente americano.
6.2. Sociedades originárias.
6.3. Encontros e (des)encontros culturais entre europeus, ameríndios e africanos.
6.4. O etnocentrismo europeu.
6.5. Contato entre os povos europeus e ameríndios.
6.6. Contato entre os povos europeus e africanos.

7. Circulação de ideias e pressupostos teóricos na modernidade.
7.1. O conceito de Antigo Regime.
7.2. Circulação das ideias iluministas na Europa e na América colonial.

8. Os processos colonialistas na América e na África; Formação e consolidação da nova ordem burguesa.
8.1. Impactos dos colonialismos nas sociedades africanas e americanas na Idade Moderna.
8.2. A Revolução Industrial e seus impactos sociais.

9. A formação territorial, política e sociocultural do Brasil.
9.1. Os agentes da expansão territorial.
9.2. Formação do Estado Nacional Brasileiro.
9.3. As ideologias raciais colonialistas.

10. A formação territorial, étnica e social do Paraná do século XIX.
10.1. A formação do território paranaense.
10.2. As atividades econômicas no Paraná.
10.3. Política imigratória no Paraná.

11. Formas de trabalho no Brasil.
11.1. Formas diversas de trabalho livre e escravo.
11.2. Transição do trabalho escravo para o livre.

12. Relações de trabalho e movimentos de resistência no Brasil do século XIX.
12.1. Escravidão e os movimentos de resistência.
12.1. Quilombos e povos indígenas no Paraná.

13. Formação dos Estados Nacionais latino-americanos.
13.1. Processos de independências na América Latina: semelhanças e diferenças.
13.2. Atores políticos e sociais do contexto.
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1111. REGISTRO ACADÊMICO. REGISTRO ACADÊMICO

11.1 O registro acadêmico dos candidatos classificados, até o número de vagas oferecidas para os cursos nos
respectivos turnos e locais, é realizado, conforme Boletim Informativo da Pró-Reitoria de Ensino, PROEN,
disponibilizado na página da Unicentro.

11.2 Para o curso em que resultarem vagas, em razão de o número de candidatos classificados pelo PAC ser
inferior  à  oferta,  as  vagas  não  preenchidas  são  acrescentadas  às  universais,  ofertadas  no  vestibular
realizado pela UNICENTRO para o mesmo curso, turno, local e ano letivo de ingresso.

11.3 As vagas destinadas ao PAC que não forem preenchidas, em função da não efetivação de matrícula, existindo
candidatos  classificados  excedentes,  são  preenchidas  em  chamada(s)  adicional(is),  respeitando-se  a
classificação dos candidatos do PAC, para o mesmo curso, turno, local e ano letivo de ingresso.

11.4 Por ocasião do registro acadêmico e matrícula inicial dos classificados dentro do número de vagas ofertadas
pelo PAC, o candidato apresenta seu histórico escolar do Ensino Médio, comprovando que realizou os exames
concomitantemente à série cursada.
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1122. FOLHA DE RESPOSTAS. FOLHA DE RESPOSTAS

Ao preencher a Folha de Respostas, o candidato deve tomar alguns cuidados, pois essa folha é personalizada e não
será substituída em caso de erro ou rasura:

 as marcações devem ser feitas com caneta esferográfica escrita grossa, com tinta azul-escuro ou preta;

 o espaço correspondente à resposta deve ser inteiramente preenchido, com nitidez, tomando-se o devido
cuidado para não ultrapassá-lo;

 o candidato deve marcar apenas uma resposta por questão.

OBSERVAÇÕES

Marcações incorretas, feitas fora dos espaços indicados ou com caneta fora da especificação,
poderão acarretar prejuízo para o candidato.
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1133. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

13.1 A fim de evitar aglomeração na entrada do local das provas, os candidatos deverão estar presentes, no dia
estabelecido, com uma hora de antecedência do início das provas.

13.2 As entradas que dão acesso às instalações de realização das provas serão fechadas às 14 horas.

13.3 O candidato só poderá sair da sala uma hora e trinta minutos após o início da prova.

13.4 O tempo de preenchimento da Folha de Respostas já está incluído no tempo destinado à prova (4 horas).

13.5 O candidato deverá trazer, no dia das provas, o documento de identificação original, caneta esferográfica
escrita grossa, de material transparente, com tinta azul-escuro ou preta.

13.6 Para  a  resolução  das  questões,  o  candidato  poderá utilizar  lápis  e  borracha.  O uso da  lapiseira  não é
permitido.

13.7 No dia das provas, ao entrar na sala, o candidato deverá sentar-se imediatamente na carteira que lhe for
designada e verificar se os seus dados cadastrais estão corretos.

13.8 Todos os candidatos serão identificados pelos fiscais, no dia das provas. Ao chegarem, devem ficar com o
documento de identificação pronto para as verificações necessárias. 

13.9 Após autorizado o início das provas, é necessário conferir se o Caderno de Provas é da primeira etapa do
PAC, se está completo e ler atentamente as instruções das provas nele contidas; qualquer incorreção deverá
ser comunicada ao fiscal mais próximo, que tomará as providências cabíveis.

13.10 Ao terminar as provas, o candidato chama o fiscal mais próximo e lhe devolve todo o material que recebeu
no início.

13.11 Somente a Folha de Redação/Respostas tem valor legal para a correção e não deve, em hipótese alguma, ser
retirada do local de realização de provas.

OBSERVAÇÕES

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento
de identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,  com validade de até 90 dias da data de
realização  das  provas.  Nesse  caso,  o  candidato  será  submetido  à  identificação  especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

O original do Boletim de Ocorrência deve ser acompanhado de uma cópia simples, que deve ser
entregue ao coordenador do local de provas. 

A  identificação  especial  será  exigida,  também,  ao  candidato  cujo  documento  de  identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
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14.1 É  obrigatório  o  comparecimento  do  candidato  no  horário  estabelecido.  Será,  automaticamente,
desclassificado o candidato que deixar de comparecer às provas.

14.2 Após entregar a Folha de Redação/Respostas, o candidato, em hipótese alguma, terá acesso a ela.

14.3 Seis meses depois do encerramento do PAC I/2022 as Folhas de Redação/Respostas são encaminhadas para
reciclagem.

14.4 Não é permitida a entrada de candidatos portando aparelhos eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas
eletrônicas, smartphones, tablets, bipes, telefones celulares,  walkman, notebook,  receptores, protetores
auriculares,  fones  de  ouvido,  gravadores,  relógios,  e  outros  que  possam  comprometer  a  segurança  do
processo seletivo, a critério da  Coordenadoria Central de Processos Seletivos).  Caso o candidato porte
qualquer um desses objetos, deverá desligar os mesmos e colocá-los em sacola oferecida pelo fiscal de sala.
O descumprimento da presente prescrição implicará  a eliminação do candidato,  caracterizando-se como
tentativa de fraude.

14.5 Aos candidatos não é permitido o empréstimo de qualquer material, tampouco o uso de dicionários, apostilas,
formulários,  relógios,  máquinas  de  calcular,  qualquer  tipo  de  joia  e/ou  adereço,  anotações  pessoais,
interlocução com terceiros, “cola” ou uso de outros meios fraudulentos, boné, lenço para encobrir anotações
ou aparelhos. Caso o candidato tenha trazido algum desses aparelhos, deve recolhê-lo, também, em sacola
oferecida pelo fiscal de sala.

14.6 Somente é permitido o uso de aparelho auditivo,  durante as provas, mediante a apresentação de laudo
médico.

14.7 Bolsa, pasta, sacola ou similar que o candidato esteja portando devem ser deixados no chão, ao lado da
carteira, à vista de todos.
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