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Manual do Candidato 2016.2 

A Faculdade Metropolitana da Grande Recife – FMGR, localizada na Avenida Barreto de 
Menezes, n

o
 809, bairro de Piedade, CEP 54410-100, Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de 

Pernambuco, inicia o seu Vestibular 2016.2. 

1. Calendário para o Processo Seletivo e Inscrições 

Processo 
Seletivo 

Local Data/Hora Limite Inscrição 

Tradicional I Sede da IES 30/04/2016 – das 14:00 às 17:00 h 28/04/2016– até às 21:00 h 

Tradicional II Sede da IES 02/07/2016 – das 14:00 às 17:00 h 30/06/2016 – até às 21:00 h 

Agendados Sede da IES 
Dias e horários marcados (após 02/05/2016 

até (20/08/2016) 
Dia útil anterior até às 21:00 h 

Agendados “in 

company” 

Local a ser 

definido pela IES 

Locais, Dias e Horários marcados (após 

02/05/2016 até 20/08/2016) 
Dia útil anterior até às 21:00 h 

*Os processos seletivos que sucedem o processo seletivo Tradicional I serão 
realizados com a oferta das vagas não preenchidas no vestibular que os antecedem. 

1.1. Inscrições 

Antes de preencher a Inscrição, o Candidato deverá ler com atenção este Manual. A inscrição 

deverá ser realizada pela Internet no site www.metropolitana.edu.br. Inscrições incompletas ou 
preenchidas erroneamente serão automaticamente invalidadas. Após preencher todos os dados 
solicitados, o candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição. 

Os dias e horários de inscrições na Faculdade Metropolitana são: 

 de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 21:00; 

 sábado, das 8:00 às 16:00; 

1.1.1. Inscrições utilizando nota do ENEM 

Serão aceitos candidatos que tenham realizado as provas do ENEM e que tenham obtido nota 
superior a 30% de aproveitamento, considerando a média aritmética entre os valores obtidos na 
realização das provas, comprovadas por documento emitido pelo MEC/INEP. Os candidatos que optarem 
pelo ENEM deverão apresentar na Secretaria Acadêmica o Boletim do ENEM, Histórico Escolar do Ensino 
Médio, Certificado de Conclusão do Ensino Médio, estando os mesmos cientes que estarão concorrendo 
entre si para ocupação das vagas. 

2. Vagas ofertadas por Curso/Turno  

Curso Tipo Maturino Vespertino Noturno 

Administração Bacharelado 50 - 50 

Ciências Contábeis Bacharelado 97 - 168 

Direito Bacharelado 0 - 50 

Engenharia de Produção Bacharelado 0 - 179 

Fisioterapia Bacharelado 0 - 140 

Turismo Bacharelado 0 - 90 

Pedagogia Licenciatura 0 - 118 

Construção Naval Tecnológico 0 - 0 

Construção de Edifícios Tecnológico 0 - 0 

Gastronomia Tecnológico 62 - 65 

http://www.metropolitana.edu.br/
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Gestão Financeira Tecnológico 0 - 224 

Gestão Portuária Tecnológico 0 - 0 

Gestão da Produção Industrial Tecnológico 0 - 164 

Gestão da Qualidade Tecnológico 0 - 161 

Gestão de Recursos Humanos Tecnológico 48 - 50 

Hotelaria Tecnológico 0 - 100 

Logística Tecnológico 50 - 53 

Marketing Tecnológico 0 - 101 

Petróleo e Gás Tecnológico 0 - 0 

Produção Audiovisual Tecnológico 0 - 116 

ATENÇÃO: A Instituição reserva-se o direito de não oferecer o curso com turma 

(s) com menos de 30 (trinta) alunos matriculados. O candidato poderá optar por outro 

curso, ou requerer a devolução das quantias pagas a titulo de parcelas da 

semestralidade, não cabendo ao aluno qualquer reclamação ou recurso. 

3. Locais de Provas 

 As provas serão realizadas no campus da Faculdade Metropolitana da Grande Recife, salvo nos 
casos de processo seletivo “In company”. Nestes casos, a instituição agendará previamente o local 
onde será realizao o processo seletivo; 

 Para ter acesso ao local das provas o Candidato deverá estar munido de carteira de identidade, ou 
documento de identificação com foto, além de comprovante de inscrição; 

 É sugerido ao Candidato chegar ao local de provas com 01 (uma) hora de antecedência;  

 Impreterivelmente, às 14:00h os portões de acesso serão fechados. O candidato que chegar após o 
fechamento dos portões ou não portar os documentos acima referidos, não será admitido à sala de 
provas. 

4. Provas 

 A distribuição do Caderno de Provas será feita pelo Fiscal da Sala; 

 O Candidato deverá, no início da prova, observar os seguintes aspectos contidos no Caderno de 
Provas: número de questões; número de alternativas para cada questão; sequência das páginas; 
folha de rascunho da redação. 

 As questões das provas versarão sobre os conteúdos dos programas divulgados neste Manual; 

 As provas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais/Atualidades terão, em cada 
disciplina, 10 (dez) questões de múltipla escolha; 

 Em cada uma das questões da prova constarão 05 (cinco) alternativas de respostas, das quais 
somente uma será a correta; 

 A prova de REDAÇÃO obedecerá às orientações contidas no caderno de provas e é questão única; 

 O Cartão de Respostas deverá ser preenchido com caneta azul ou preta, marcando-se apenas uma 
quadrícula para cada questão, na forma estabelecida no modelo existente no próprio Cartão; 

 O candidato deve preencher sem rasuras o Cartão de Respostas. 

 Haverá um tempo de 03 (três) horas para a realização das provas e o candidato não poderá 
entregar as provas antes de decorrido uma hora do início; 

 Não será permitido ao Candidato portar no recinto das provas régua de cálculo, máquina de 
calcular, livro, dicionário, apostila ou caderno; 

 Aparelhos celularer deverão ser desligados antes do início das provas; 

 Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 

 Abaixo é apresentado quadro com as questões de provas e pontuação. 
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Provas 
Número de 
Questões 

Numeração das 
Questões 

Pontuação 

Língua Portuguesa 10 01 a 10 20 

Matemática 10 11 a 20 20 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 10 21 a 30 20 

Redação - - Única 40 

4.1. Acompanhamento especial 

O Candidato que necessitar de acompanhamento especial por se encontrar em situações 
previstas na legislação vigente, deverá requerer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da prova o 
acompanhamento especial a que tem direito. 

5. Classificação 

 A classificação será feita por ordem decrescente de notas (total de pontos); 

 Será excluído do processo classificatório o Candidato que: 
o deixar de comparecer às provas, qualquer que seja o motivo; 
o obtiver resultado zero em qualquer uma das provas, independente dos resultados 

alcançados nas outras; 
o obtiver nota de redação inferior à 4 no curso de Direito ou 3 nos demais cursos; 
o for surpreendido em atitude de fraude durante as provas; 
o desrespeitar os colegas, ou qualquer pessoa envolvida no processo do Concurso; 
o promover tumulto. 

 No caso de ainda existir vaga em qualquer um dos cursos, será feita uma listagem, obedecendo-se 
à ordem de classificação, independente da opção do Candidato; 

 Havendo empate entre os resultados de Candidatos, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate: 

o Maior nota na prova de Português. 
o O Candidato mais idoso, se ainda persistir o empate. 

5.1. Divulgação dos Resultados 

O resultado do Vestibular será divulgado conforme informativo distribuído na data do 
vestibular.  

6. Matrícula 

 A Matrícula é obrigatória na data prevista para os Candidatos classificados na listagem, 
obedecendo ao número de vagas oferecidas. A mesma exigência é aplicada aos Candidatos 
convocados por Remanejamento; 

 A matrícula será realizada na Faculdade Metropolitana de segunda a sexta-feira, entre 09h às 20h; 

 Na impossibilidade de comparecimento do Vestibulando à Matrícula, esta deverá ser realizada 
através de procuração com poderes específicos e com firma reconhecida, passada pelo Candidato 
a uma pessoa por ele escolhida. O procurador deverá juntar ao processo de matrícula cópia de sua 
identidade e da procuração; 

 O não comparecimento nos dias estabelecidos para a matrícula ou a falta da documentação exigida 
acarretará a perda da vaga. 

6.1 Documentos para a matrícula 

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e uma cópia autenticada); 

 Histórico Escolar do Ensino Médio (original e uma cópia autenticada); 

 Título de Eleitor (uma cópia autenticada); 

 Cópia de quitação da última eleição (uma cópia); 

 Prova de quitação do serviço militar (uma cópia autenticada); 

 CPF (uma cópia autenticada); 
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 RG (uma cópia autenticada); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia autenticada); 

 02 fotografias 3x4 recentes; 

 Comprovante de residência atual (uma cópia). 
 
Os documentos relacionados deverão ser entregues na Secretaria Acadêmica da Faculdade 

Metropolitana. Encerrados os procedimentos na Secretaria, o Candidato deverá dirigir-se ao Setor 
Financeiro para assinatura do contrato. 

6.2 Encargos Financeiros 

 A matrícula do aluno é semestral, por conjunto de disciplinas; 

 A semestralidade é dividida em até 06 (seis) pagamentos mensais, independente dos meses de 
início e encerramento do semestre letivo; 

 O reajuste das mensalidades e taxas respeita a legislação em vigor; 

 Abaixo são apresentados os valores das mensalidades para pagamento até o dia 10 do mês de 
vencimento, tomando por base o pagamento em 6 (seis) parcelas. 

6.2.1. Bacharelado 

Curso Turno Valor integral Valor com desconto 

Administração M 3.000,00 500,00 

Administração N 3.300,00 550,00 

Ciências Contábeis M 3.000,00 500,00 

Ciências Contábeis N 3.300,00 550,00 

Direito M 4.320,00 720,00 

Direito N 4.680,00 780,00 

Engenharia de Produção M 4.380,00 730,00 

Engenharia de Produção N 4.500,00 750,00 

Fisioterapia M 4.104,00 684,00 

Fisioterapia N 4.320,00 720,00 

Publicidade e Propaganda N - - 

Turismo N 1.800,00 300,00 

6.2.2. Licenciatura 

Curso Turno Valor integral Valor com desconto 

Pedagogia M 1.800,00 300,00 

Pedagogia N 1.800,00 300,00 

6.2.3. Tecnológicos 

Curso Turno Valor integral Valor com desconto 

Construção de Edifícios N 2.592,00 432,00 

Construção Naval M - - 

Construção Naval N 2.592,00 432,00 

Gastronomia M 3.276,00 546,00 

Gastronomia N 3.744,00 624,00 

Gestão da Produção Industrial M - - 

Gestão da Produção Industrial N 1.944,00 324,00 

Gestão da Qualidade M - - 

Gestão da Qualidade N 1.944,00 324,00 

Gestão de Recursos Humanos M 1.944,00 324,00 

http://www.metropolitana.edu.br/graduacao/curta-duracao/construcao-de-edificios/
http://www.metropolitana.edu.br/graduacao/curta-duracao/construcao-naval
http://www.metropolitana.edu.br/graduacao/curta-duracao/construcao-naval
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Gestão de Recursos Humanos N 1.944,00 324,00 

Gestão Financeira N 1.944,00 324,00 

Gestão Portuária N 1.944,00 324,00 

Hotelaria N 1.944,00 324,00 

Logística M 1.944,00 324.00 

Logística N 1.944,00 324,00 

Marketing N 1.94400 324,00 

Petróleo e Gás M - - 

Petróleo e Gás N 2.592,00 432,00 

Produção Audiovisual N 2.592,00 432,00 

7. Programas 

7.1 Língua Portuguesa 

 Interpretação de textos de autores brasileiros 

 Gramática 

 Ortografia 

 Acentuação gráfica 

 Estrutura e formação das palavras 

 Classes gramaticais 

 Sintaxe do período e da oração 

 Sintaxe de concordância (nominal e verbal) 

 Sintaxe de regência (nominal e verbal) 

 Sintaxe de colocação (topologia pronominal) 

 Sinais de pontuação 

 Crase 

 Semântica 

 Vícios de linguagem 

 No que tange a Literatura Brasileira e Portuguesa se obedecerá aos critérios que orientam a 
matéria no Ensino Médio 

7.2 Matemática 

 Fundamentos 

 Sistemas numéricos 

 Grandezas proporcionais, porcentagens, médias e regra de três 

 Conjunto dos números naturais 

 Operações, princípio da indução finita, números primos, M.M.C, M.D.C, e critérios de divisibilidade 

 Conjunto dos números inteiros Z 

 Operações em Z 

 Algoritmo de Euclides 

 Conjunto de números reais R 

 Operações em R; módulo de um número real 

 Potenciação e radiciação, racionalização de denominadores 

 Conjunto dos números complexos 

 Forma algébrica de um complexo - operações em C 

 Representação geométrica: Plano de Argand-Gauss, forma trigonométrica 

 Operações: multiplicação, divisão, potenciação (1), (fórmula de Moivre), radiciação (2' fórmula de 
Moivre) 

 Álgebra 

 Funções 

 Plano Cartesiano, classificação das funções 
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 Gráfico de uma função e função inversa 

 Função constante e função polinomial do 1º grau; Estudo do sinal, gráfico, equação, inequação-
problemas 

 Função quadrática: Estudo do sinal, gráfico, equação e inequação do 2º grau 

 Função modular: Função definida por várias sentenças: Módulo propriedades; Função Modular 

 Função Exponencial e Função Logarítmica: Gráficos, bases, equações e inequações logarítmicas 

 Progressões geométricas e aritméticas: Propriedades; termo geral e soma dos termos 

 Análise combinatória: Fatorial, propriedades, permutações com repetição. Arranjos e combinações 
simples 

 Binômio de Newton: Propriedades 

 Matrizes: Operações, matriz inversa 

 Determinantes: Propriedades. Cálculos de um determinante na ordem 4, regra de Chio, Matriz de 
Vandermond 

 Polinômio e Equação polinomial. Dispositivo de Ruffini, Teorema de D'Alembert. Relações de Girard 

 Geometria 

 Conceitos fundamentais da geometria plana 

 Ângulos, paralelismo e perpendicularismo de retas 

 Triângulos. Classificação e propriedades, lei angular, pontos notáveis, relação métrica no triângulo 
retângulo 

 Circunferência, círculo, setor circular, potência de um ponto em relação à circunferência. 

 Área das figuras planas 

 Conceitos fundamentais de geometria no espaço 

 Posição relativa das retas e planos 

 Sólidos geométricos: áreas e volumes 

 Geometria Analítica 

 Estudo da reta, circunferência e cônica 

 Trigonometria 

 Funções trigonométricas, gráficos, período e imagem 

 Transformações e Identidades 

 Equações e Inequações 

7.3 Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 Movimentos revolucionários da história local 

 Formação social e política do Estado de Pernambuco 

 Clima, relevo e vegetação do Nordeste brasileiro 

 Aspectos relevantes da história política contemporanea do Brasil 

 A prova de Atualidades será composta a partir de temas atuais, considerados relevantes no cenário 
nacional e internacional e divulgados nos meios de comunicação de massa. 

7.4 Redação 

 A Redação constará de temas sempre sobre um assunto da atualidade. 

 Para a correção das redações serão levados em conta 3 (três) critérios básicos: estruturação, 
coerência e gramática; 

 No item estruturação deverá conter: introdução, desenvolvimento e conclusão, somando-se o total 
de 15 (quinze) pontos; 

 No item coerência (coesão) deverá conter: raciocínio lógico e aprofundamento, somando o total de 
15 (quinze) pontos; 

 O item gramática somará o total de 10 (dez) pontos. 
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8. Observações finais 

 

A instituição reserva-se o direito de não oferecer o curso com turma(s) com 

menos de 30 (trinta) alunos matriculados. O candidato poderá optar por outro curso, 

ou requerer a devolução das quantias pagas a título de parcelas da semestralidade, 

não cabendo ao aluno qualquer reclamação ou recurso. Todos os cursos com oferta 

de vagas no turno matutino poderão, a critério da FMGR, a partir dos 5°s períodos nos 

bacharelados e licenciaturas e dos 3°s períodos dos cursos tecnológicos, serem 

ofertados apenas no turno noturno. 
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AV. BARRETO DE MENEZES, 809 - PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE 

TELEFONES: 0800 500 0500 - 81 2128-0500  


