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APRESENTAÇÃO 

 

Prezado Candidato 

 

As Faculdades Oswaldo Cruz (FOC), Faculdade de Comunicação e Design Oswaldo Cruz (FCD) 

e a Faculdade de Tecnologia Oswaldo Cruz sentem-se horadas ao recebê-lo como candidato a uma 

das vagas que oferecem neste Processo Seletivo Unificado – 2017, cujo Edital, entre outras 

informações, estão disponíveis para leitura e/ou download, na íntegra, acessando o site 

www.oswaldocruz.br.  

Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, dirija-se à Secretaria do Processo Seletivo 

Unificado, situada na Rua Brigadeiro Galvão Nº 564, próxima à Estação do Metrô Marechal 

Deodoro, sala 2301 do prédio II ou pelo telefone (11) 3824-3600, ou ainda por meio do e-mail  
processoseletivo@oswaldocruz.br. 

Estas Instituições de Ensino desejam-lhe sucesso neste Processo Seletivo, ressaltando-lhe que o 

principal objetivo de suas atividades acadêmicas é a sua formação, tornando-o um profissional 

competente, diligente e ético, pelo que, esperam que o prezado candidato venha fazer parte desta 

comunidade acadêmica. 
 

 

DATAS DAS AVALIAÇÕES  

 

Os candidatos a ingresso em 2017 terão a sua disposição 05 (cinco) datas para o preenchimento 

das vagas. Na primeira data – 12 de novembro de 2016 – (primeira avaliação – 1º. Exame) serão 

oferecidas todas as vagas existentes em cada um dos cursos e períodos deste Processo Seletivo. Na 

segunda data – 03 de dezembro de 2016 – (segunda avaliação – 2º. Exame) - serão disputadas as 

eventuais vagas remanescentes da primeira data (primeira avaliação). Na terceira data – 17 de 

dezembro de 2016 – (terceira avaliação – 3º Exame) serão disputadas as eventuais vagas 

remanescentes da segunda avaliação. Na quarta data – 14 de janeiro de 2017 – (quarta avaliação – 

4º. Exame) - serão disputadas as eventuais vagas remanescentes da terceira data (terceira 

avaliação). Na quinta data – 28 de janeiro de 2017 – (quinta avaliação – 5º Exame) serão 

disputadas as eventuais vagas remanescentes da quarta avaliação. 

 

 

As avaliações serão realizadas em salas dos prédios das Faculdades Oswaldo Cruz, situadas no 

Campus Barra Funda, nas datas previstas no Calendário abaixo e terão início às 14h, com 

duração mínima de 01 (uma) hora e, no máximo, de 04 (quatro) horas. Os portões serão abertos 

às 13h15min e serão fechados, impreterivelmente, às 13h45min (horário de Brasília).  

 

 

MODALIDADES DAS AVALIAÇÕES 

 

Em cada uma das avaliações, os candidatos poderão optar por duas modalidades, a saber: Exame 

Presencial ou Aproveitamento da Nota do ENEM. 

 

Modalidade Exame Presencial - Será composta por uma redação, valendo até 10 pontos; 10 

questões de gramática, interpretação de textos e literatura de língua portuguesa; 04 questões de 

gramática e interpretação de textos em língua estrangeira (Inglês ou Espanhol); 08 questões de 

Matemática; 06 questões de Física; 06 questões de Química; 06 questões de Biologia; 06 questões 

de História e 04 questões de Geografia. Cada questão respondida de forma correta somará um 

ponto. A pontuação máxima que um candidato poderá obter, portanto, é de 60 pontos. 
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Modalidade Nota do ENEM - O candidato que realizou, em qualquer ano, o Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM - poderá optar em concorrer com as notas obtidas naquele exame e ser 

dispensado da participação no Exame Presencial. Neste caso, basta fazer a inscrição e entregar 

uma cópia autenticada do Boletim na sala 2301 do prédio II das Faculdades Oswaldo Cruz, nas 

datas estabelecidas no Calendário. Após a realização de cada etapa, os candidatos que estiverem 

concorrendo com suas notas do ENEM terão as mesmas padronizadas com a pontuação utilizada 

neste Processo Seletivo, ou seja, 60 pontos. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação obtida em seu exame ou pela 

padronização de sua nota do ENEM. A classificação do candidato será fornecida tanto em relação 

ao curso pelo qual optou, quanto ao total geral de candidatos avaliados em cada data. As vagas 

serão distribuídas para os candidatos com maior pontuação em detrimento aos candidatos que 

obtiverem menor pontuação.  

Quando a classificação do candidato for insuficiente para ocupar uma vaga no curso em que optou 

poderá utilizar sua classificação geral para ocupar eventuais vagas disponíveis em outros cursos. 

 

A partir da 2ª Avaliação, por se tratarem de vagas remanescentes, os candidatos da avaliação 

anterior poderão disputar as vagas disponíveis, utilizando-se da pontuação já obtida na avaliação 

anterior, ou ainda, submetendo-se à nova avaliação. 

 

Os candidatos que optaram pelo ENEM serão classificados mediante as notas padronizadas à 

escala de 60 pontos utilizada neste Processo Seletivo, de acordo com as seguintes regras: 

 

ENEM realizado até 2008: a pontuação total (pt) será obtida a partir da nota objetiva (no), divida 

por dois, somada à nota de redação (nr), dividida por 10. Fórmula a ser aplicada: 

 

pt =( (no/2)+(nr/10)). 

 

ENEM realizado após 2008: a pontuação total (pt) será obtida a partir da média aritmética 

simples das notas objetivas em Ciências da Natureza (n1), Ciências Humanas (n2), Linguagens 

(n3) e Matemática (n4) dividida por vinte somada à nota da redação (nr) dividida por 100. 

Fórmula a ser aplicada: 

  pt = ((((n1 + n2 + n3 + n4) / 4)/20) + (nr/100)). 

 

A redação tem caráter habilitatório. O candidato que não obtiver, no mínimo, 04 (quatro) pontos 

nesse instrumento de avaliação ou entregar a folha de redação em branco será desabilitado do 

Processo Seletivo.  Todas as demais disciplinas têm caráter classificatório.  

 

INSCRIÇÃO 

 

A inscrição implica na aceitação, pelo candidato, das normas constantes do Edital do Processo 

Seletivo Unificado, disponível para consulta no website desta Instituição de Ensino. 

 

O período de inscrições estará compreendido entre as 12h do dia 05 de outubro de 2016 e às 20h 

do dia 26 de janeiro de 2017, conforme mostra o Calendário abaixo.  

 

A inscrição poderá ser efetuada pelo candidato, pelos seus pais ou responsáveis por meio do 

website desta Instituição, ao longo das 24 horas do dia, ou pessoalmente na Rua Brigadeiro 



 

 

Galvão, nº 564, Barra Funda – São Paulo, Prédio II - sala 2301 - Atendimento ao Candidato - de 

segunda a sexta-feira das 11h às 20h30min e aos sábados das 11h às 13h. 

 

Para efetivar a inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 

60,00 (Sessenta Reais). A taxa poderá ser paga na rede bancária, na Receita Escolar, ou por meio 

eletrônico, utilizando o site do seu Banco. Também é possível efetuar o pagamento via cartão de 

crédito, diretamente na página de inscrições desta Instituição. 

 

O candidato poderá escolher, no ato da inscrição, apenas uma opção de curso dentre aqueles 

oferecidos, tanto no período matutino quanto no noturno, apesar de estar concorrendo às vagas 

disponíveis de qualquer outro curso por intermédio da sua classificação geral de cada avaliação. 

Também será facultada ao candidato a escolha da língua estrangeira, inglês ou espanhol, na qual 

pretende ser examinado. 

 

Em cumprimento ao que preconiza a Lei Nº 12.764/2012, o candidato que necessitar de 

atendimento especial deverá solicitar, no ato da inscrição e por escrito, o auxílio técnico 

necessário para a realização da prova, tais como: instrumentos oficiais de avaliação ampliados 

e/ou em Braile, intérprete de LIBRAS, ledor, monitor mediador, tempo expandido, entre outros 

recursos que venha precisar, a fim de que a Instituição possa providenciar o respectivo 

atendimento no dia do exame. 

 

Ao comparecer à prova o candidato deverá estar de posse de seu documento de identidade original 

e do comprovante de pagamento de sua taxa de inscrição. 

 

CALENDÁRIO 

1ª Avaliação – totalidade das vagas 

Inscrições – de 05 de outubro a 10 de novembro de 2016; 

Boletim do ENEM – data limite para entrega: até às 18h do dia 10 de novembro de 2016; 

Exame – dia 12 de novembro de 2016, às 14h; 

Divulgação do Gabarito – dia 12 de novembro de 2016 a partir das 19h; 

1ª Lista de convocados – dia 16 de novembro de 2016, a partir das 15h; 

Matrículas da 1ª Chamada – dia 16, das 15h às 21h e nos dias 17 e 18 de novembro de 2016, 

das 09h às 21h; 

2ª Lista de convocados –  dia 21 de novembro de 2016 às 10h; 

Matrículas da 2ª Chamada – dia 21 de novembro, das 10h às 21h  

 

2ª Avaliação – vagas remanescentes da 1ª Avaliação 

Inscrições – de 04 de novembro a 01 de dezembro de 2016; 

Boletim do ENEM – data limite para entrega: até às 18h do dia 01 de dezembro de 2016; 

Exame – dia 03 de dezembro de 2016, às 14h; 

Divulgação do Gabarito – dia 03 de dezembro de 2016 a partir das 19h; 

1ª Lista de convocados – dia 06 de dezembro de 2016, a partir das 15h; 

Matrículas da 1ª Chamada – dia 06, das 15 às 21h e nos dias 07 e 08 de dezembro de 2016, das 

09h às 21h; 

2ª Lista de convocados – 09 de dezembro de 2016 às 10h; 

Matrículas da 2ª Chamada – dia 09 de dezembro das 10h às 21h e no dia 10 das 9h às 13h. 

 

 



 

 

3ª Avaliação – vagas remanescentes da 2ª Avaliação 

Inscrições – de 02 a 15 de dezembro de 2016; 

Boletim do ENEM – data limite para entrega: até às 18h do dia 15 de dezembro de 2016; 

Exame – dia 17 de dezembro de 2016, às 14 h; 

Divulgação do Gabarito – dia 17 de dezembro de 2016, a partir das 19h; 

1ª Lista de convocados – dia 20 de dezembro de 2016, a partir das 15h; 

Matrículas da 1ª Chamada – dia 20, das 15h às 21h e nos dias 21 e 22 de dezembro de 2016, das 

09h às 21h; 

2ª Lista de convocados – 23 de dezembro de 2016, às 10h; 

Matrículas da 2ª Chamada – dias 26 e 27 de dezembro de 2016, das 10h às 21h. 

 

4ª Avaliação – vagas remanescentes da 3ª Avaliação 

Inscrições – de 16 de dezembro de 2016 a 12 de janeiro de 2017; 

Boletim do ENEM – data limite para entrega: até às 18h do dia 12 de janeiro de 2017; 

Exame – dia 14 de janeiro de 2017, às 14 h; 

Divulgação do Gabarito – dia 14 de janeiro de 2017, a partir das 19h; 

1ª Lista de convocados – dia 17 de janeiro de 2017, a partir das 15h; 

Matrículas da 1ª Chamada – dia 17, das 15 às 21h e nos dias 18 e 19 de janeiro de 2017, das 09h 

às 21h; 

2ª Lista de convocados – 20 de janeiro de 2017, às 10h; 

Matrículas da 2ª Chamada – dia 20, das 10h às 21h e no dia 21 de janeiro de 2017, das 9h às 

13h. 

 

5ª Avaliação – vagas remanescentes da 4ª Avaliação 

Inscrições – de 13 a 26 de janeiro de 2017; 

Boletim do ENEM – data limite para entrega: até às 18h do dia 26 de janeiro de 2017; 

Exame – dia 28 de janeiro de 2017, às 14h; 

Divulgação do Gabarito – dia 28 de janeiro de 2017, a partir das 19h; 

1ª Lista de convocados – dia 30 de janeiro de 2017, a partir das 15h; 

Matrículas da 1ª Chamada – – dia 30 de janeiro, das 15h às 21h; 

2ª Lista de convocados – dia 31 de janeiro de 2017, às 10h; 

Matrículas da 2ª Chamada – dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2017, das 10h às 21h e 

no dia 03 de fevereiro de 2017, das 9h às 13h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VAGAS OFERECIDAS 

 

CURSOS / PERÍODOS MATUTINO NOTURNO 

Licenciatura em Química 

 
 65 

Farmácia 

 
150 - 

Enfermagem 

 
65 - 

Química (Bacharelado) 

 
65 130 

Química Industrial 

 
65 130 

Administração 

 
 130 

CiCiências Contábeis 

 
 65 

CiCiências Econômicas 

 
 65 

Engenharia de Produção 

 
60 60 

Engenharia Ambiental 

 
70 110 

Engenharia Química 

 
120 140 

Engenharia Civil 

 
60 65 

Publicidade e Propaganda 

 
- 70 

Design 

 
- 70 

Alimentos (Produção Industrial) 

 
- 70 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 
- 70 

Cosméticos 

 
- 70 

Gestão Ambiental 

 
- 70 

Polímeros (Tecnologia em Plásticos) 

 
- 70 

 

O presente Processo Seletivo destina-se à distribuição de vagas exclusivamente para o 1º Semestre 

de 2017, independentemente da organização curricular anual ou semestral de cada curso oferecido. 

 



 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA PROCESSO SELETIVO - 2017 

 

 

Relembrando, cada Exame Presencial será composto por uma redação, valendo até 10 pontos; 10 

questões de gramática, interpretação de textos e literatura de língua portuguesa; 04 questões de 

gramática e interpretação de textos em língua estrangeira (Inglês ou Espanhol); 08 questões de 

Matemática; 06 questões de Física; 06 questões de Química; 06 questões de Biologia; 06 questões 

de História e 04 questões de Geografia. Cada questão respondida de forma correta somará um 

ponto. A pontuação máxima que um candidato poderá obter, portanto, é de 60 pontos. 

 

I) Línguas: 

 

• Língua Portuguesa 

 

Fonética: Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Sílaba e acento tônico. Acentuação 

gráfica.  Ortografia: normas principais.  Morfologia: Classes gramaticais (visão geral). Verbos: 

tempos, modos e vozes; correlação de tempos e modos. Crase. Colocação pronominal. Sintaxe: 

A oração e seus termos. Período composto e suas orações. Concordância verbal e nominal. 

Regência verbal e nominal. Pontuação. Literatura Portuguesa – Classicismo: Luís Vaz de Camões. 

Literatura Brasileira (características gerais das escolas): Barroco: Gregório de Matos. Arcadismo: 

Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Romantismo: Gonçalves Dias, Álvares de 

Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e o teatro de Martins 

Pena. Realismo - Naturalismo: Machado de Assis e Aluísio Azevedo. Parnasianismo: Olavo Bilac. 

Simbolismo: Cruz e Sousa. Pré-modernismo e Modernismo: Mário de Andrade, Oswald de 

Andrade, Alcântara Machado, Monteiro Lobato, Manuel Bandeira. Tendências contemporâneas 

(linhas diversas): José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, João Guimarães 

Rosa, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Clarice Lispector e Rubem Fonseca. Poesia: Carlos 

Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles e João Cabral de Melo Neto. 

 

• Língua Inglesa 

 

Análise e interpretação de textos em Língua Inglesa com grau de dificuldade compatível com o 

exigido no Ensino Médio. A prova utilizará textos de livros de autores modernos; artigos de 

jornais e revistas atuais; artigos de divulgação científica e poemas. Espera-se que o candidato 

tenha competência para identificar o tema central abordado no texto, saiba extrair as informações 

relevantes; localize trechos do texto que justifiquem uma resposta e deduza o significado de uma 

palavra ou expressão num determinado contexto. Também será avaliada a compreensão dos 

elementos linguísticos e gramaticais básicos significativos para o entendimento global e/ou parcial 

do texto. 

 

• Língua Espanhola 

 

Análise e interpretação de texto: identificação do tema central e das diferentes ideias contidas nos 

textos; estabelecimento de relações entre as diferentes ideias dos textos; identificação de 

elementos que exprimam lugar, tempo, modo, finalidade, causa, condição, consequência e 

comparação. Estudo do vocabulário: semelhanças e diferenças do significado de palavras e 

expressões. Aspectos gramaticais: será avaliada a compreensão dos elementos linguísticos e 

gramaticais básicos significativos para o entendimento global e/ou parcial do texto. 

 

 

 



 

 

II) Ciências Exatas: 
 

• Matemática  

 

Álgebra - Teoria dos Conjuntos: números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos. 

Equações: 1º Grau, 2º Grau e Equações Biquadradas. Inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas 

de Equações. Funções: estudo e gráficos. Tipos de Funções: Afim, Quadrática, Inversa, 

Logarítmica, Modular e Exponencial. Progressões: Aritmética e Geométrica. Matrizes, 

Determinantes e Sistemas Lineares. Binômio de Newton. Análise Combinatória. Probabilidade.  

Geometria Plana: semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo; áreas e 

perímetros de superfícies planas. Geometria Analítica: o ponto, a reta e a circunferência. 

Geometria Espacial Métrica: Prisma, Pirâmide, Cone, Cilindro e Esfera. Trigonometria: 

trigonometria no triângulo retângulo, funções circulares, relações trigonométricas. Estatística 

Básica: tabelas de  frequência, representação gráfica, medidas de tendência central e medidas de 

dispersão. Matemática Financeira: razão, proporção, números proporcionais, porcentagem e juros 

simples. 

 

• Física 

 

Sistemas de Unidades: conversão de unidades; grandezas físicas. Dinâmica: forças, equilíbrio, 

momentos de forças.  Leis de Newton; Trabalho e Energia; Potência; Teorema   da   energia   

cinética;   Quantidade  de   movimento;   Teorema  do  Impulso, Movimentos: movimento 

uniforme, movimento uniformemente variado,  queda  dos corpos,   lançamento   oblíquo,  

composição   de   movimentos.   Hidrostática: massa específica; densidade relativa; Pressão em 

fluidos.  Princípio de Pascal.  Princípio de Arquimedes. Vasos comunicantes. Óptica geométrica: 

leis da reflexão e refração (Lei de Snell). Índice de refração; Espelhos, lentes e prismas. Dispersão 

da luz. Eletricidade e eletromagnetismo: cargas elétricas. Lei de Coulomb. Campo elétrico. 

Potencial elétrico. Capacitores. Corrente elétrica. Lei de Ohm. Efeito Joule. Circuitos elétricos. 

Leis de Kirchhoff. Ímãs. Ação magnética das correntes elétricas. Lei de Ampère. Indução 

eletromagnética. Lei de Lenz. 

 

• Química 

 

Estados da matéria.  Mistura e combinação.  Critérios de pureza.  Substâncias puras, simples e 

compostas. Símbolos, fórmulas empíricas e moleculares. Alotropia. Estrutura atômica. Família 

dos elementos e propriedades periódicas. Ligações químicas. Funções químicas  inorgânicas.   

Balanceamento de equações de reações químicas. Massas atômicas e moleculares.  Conceito e 

aplicação de mol. Leis fundamentais da Química: ponderais e volumétricas.  Gases e suas leis.  

Termoquímica e suas leis.  Cinética química.  Equilíbrio Químico (lei da ação das massas, 

deslocamento de  equilíbrio, constante de equilíbrio). Teoria de Arrhenius de Ácidos e Bases. pH 

de soluções aquosas. Eletrólitos iônicos e  não  iônicos.  Oxidorredução.  Eletroquímica: Lei de 

Faraday da eletrólise, eletrólise aquosa e ígnea. Compostos do carbono: formulação, 

nomenclatura, obtenção e propriedades de alcanos, alcenos, alcinos, compostos halogenados, 

álcoois, aldeídos, cetonas, éter, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas e amidas. Isomeria geométrica 

e ótica dos compostos orgânicos.  Noções de polímeros, hidratos de carbono, proteínas e lipídios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III) Ciências Biológicas 

 

• Biologia 

 

Citologia: organização e função dos organismos celulares.  Inclusões citoplasmáticas. Núcleo: 

cromossomos e genes. Divisão celular: mitose e meiose. Diversidade dos seres vivos. 

Caracterização dos principais grupos de animais e vegetais. Estudo comparado de anatomia e 

fisiologia dos diversos sistemas: revestimento, transporte, sustentação e locomoção; digestivo; 

respiratório ou de trocas gasosas; excretor; sensorial; nervoso e endócrino. Genética: 

Mendelismo, polialelia ou alelos múltiplos; integração genética; herança quantitativa; teoria 

cromossômica de herança (determinação do sexo, ligação fatorial e recombinação genética); 

Código genético; natureza do material genético; síntese proteica; estrutura dos ácidos nucléicos 

(DNA e RNA); Biotecnologias; Evolução genética das populações. Origem e evolução da vida; 

genética das populações (especiação, isolamento reprodutivo). Estudo da reprodução dos seres 

vivos.  Tipos de reprodução: Gametogênese, Desenvolvimento, Embriologia. Ecologia; Relações 

entre seres vivos, Cadeia e teia alimentar, Fluxo de energia.  Ciclos da matéria (água, carbono,  

nitrogênio,  oxigênio). Caracterização das populações, Fatores que influenciam uma população. 

Comunidades e ecossistemas: conceitos, tipos, sucessão ecológica, fatores bióticos e abióticos. 

Regiões fitogeográficas do Brasil. Papel do homem no equilíbrio dos ecossistemas. Poluição 

ambiental e seus efeitos. 

 

 

IV) Ciências Humanas: 

 

• História 

 

Mundo Antigo: Grécia e Roma. Mundo Medieval: Feudalismo. Império Muçulmano. Cruzadas. 

Renascimento Comercial e urbano. Mundo Moderno: Renascimento. Monarquias Nacionais. 

Expansão Marítima Espanhola e Portuguesa. Absolutismo. Reformas Religiosas. Sociedades 

Açucareira e Aurífera no Brasil. Revolução Industrial. Iluminismo. Crise do Sistema Colonial. 

Mundo Contemporâneo: Revolução Francesa. Independência da América. Primeiro e Segundo 

Império Brasileiro. Imperialismo. Movimentos Sociais e Nacionalidades do século XIX. Primeira 

Guerra Mundial. Brasil Republicano (1889-1930). Revolução Russa. Segunda Guerra Mundial. 

Período Vargas (1930-1945). República Populista. Guerra Fria. Processo de Descolonização da 

África e Ásia. Regime Militar no Brasil. Redemocratização. Questões atuais do Brasil. 

 

• Geografia 
 

Aspectos naturais, humanos e econômicos dos continentes, regiões do mundo e do Brasil. 

Conceitos básicos de clima, relevo, hidrografia e vegetação. Categorias de análise do estudo 

geográfico. Globalização e a Nova Ordem Mundial. O processo de desenvolvimento e as 

disparidades regionais do mundo e do Brasil. Problemas ambientais no Brasil e no mundo. 

Cartografia. A exploração dos recursos naturais. As migrações e o processo de urbanização no 

mundo e no Brasil. A formação da população brasileira e do mundo. Os indicadores sociais e 

econômicos (transporte, saúde, educação). As novas tecnologias e a transformação do espaço 

geográfico. Geopolítica: conflitos mundiais e organismos internacionais. Atualidades.



 

 

 


