
 

  

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL PROCESSO SELETIVO 

FAPAC ITPAC PORTO 

Nº 05 – 2021/1 

 
 

1. A Comissão do Processo Seletivo da FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos, mantida pelo 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A, no uso de suas atribuições, comunica 

aos interessados, A PRESENTE RETIFICAÇÃO para o Edital nº 05 - 2021 para preenchimento de vagas para os 

cursos de graduação: Agronegócios, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem e 

Odontologia, exclusivamente para este Processo Seletivo, referentes ao 1º semestre letivo do ano de 

2021, conforme abaixo exposto:  

 (...) 
 

Onde se lê:  

 (...) 

 

2 DAS PROVAS: 

3.1  A prova do Processo Seletivo será realizada através de plataforma on-line, conforme condições 

abaixo especificadas: 

a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no item 2.1, o candidato será cadastrado no 

portal onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e 

senha; 

b) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a 

prova, de acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal; 

c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos 

através de uma Redação; 

d) A prova será composta exclusivamente de redação com sorteio do tema para o candidato 

dissertar a respeito, no ato do acesso, para garantir a lisura do processo. 

 

3.2 Para realizar a prova o candidato precisará somente de um computador ou dispositivo móvel 

com acesso à internet.  

 

 

4 DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PROVA ON LINE E NOTA DO ENEM: 

 

4.1 Disciplinas avaliadas e quantidade de questões da Prova: 

 

Disciplinas  Tipo de prova                     Pontos 

Redação Discursiva  100,00 



 

  

 

 

 (...) 

Leia-se: 

 (...) 

 

3 DAS PROVAS: 

3.1  A prova do Processo Seletivo será realizada através de plataforma on-line, conforme condições 

abaixo especificadas: 

e) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no item 2.1, o candidato será cadastrado no 

portal onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e 

senha; 

f) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a 

prova, de acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal; 

g) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão 

conhecimentos através de 25 questões de múltipla escolha e uma Redação; 

 

3.2 Para realizar a prova o candidato precisará somente de um computador ou dispositivo móvel 

com acesso à internet.  

 

 

5 DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PROVA ON LINE E NOTA DO ENEM: 

 

5.1 Disciplinas avaliadas e quantidade de questões da Prova: 

 

Disciplinas  Tipo de prova                     Pontos 

25 questões Múltipla escolha  100,00 

Redação (com mínimo de 15 

linhas) 
Discursiva 

 100,00 

 

a) A Prova de múltipla escolha versará sobre os conteúdos especificados no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – PROVA OBJETIVA 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
VALOR DE CADA QUESTÃO (PONTOS) 

Biologia 3 2 

Física 3 2 

Geografia 3 2 

História 3 2 



 

  

  Química  
3 2 

Língua Portuguesa e Literatura 5 2 

Matemática 5 2 

Redação    50 

TOTAL 25 100 Pontos 

 

(...) 

 

b) A Prova de Redação em Língua Portuguesa será avaliada com base em uma escala de 0,00 

(zero) a 50,00 (cinquenta) pontos – utilizando-se até a segunda casa decimal, de acordo 

com os critérios estabelecidos nos conteúdos para as provas/objetos de avaliação. 

(...) 

 

 

Incorpora-se ao Edital Nº 05-2021 para todos os efeitos, a presente Retificação, com a inclusão e modificação dos 

itens aqui citados.  

 

Porto Nacional/TO, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

                             PATRÍCIA RODRIGUES OLIVEIRA 

Comissão do Processo Seletivo 

FAPAC /ITPAC PORTO 
 

 


