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Calendário

1a Etapa
Inscrições – 01 de julho a 07 de setembro de 2011;
Boletim do ENEM – data limite para entrega: 08 de setembro 
de 2011 (até às 20h);
Exame – dia 10 de setembro de 2011.
Abertura dos portões às 13h e fechamento às 13h45;
Divulgação do Gabarito – dia 10 de setembro de 2011 após às 20h;
1ª Chamada – dia 14 de setembro de 2011;
Matrículas - dias 15 e 16 de setembro de 2011;
2ª Chamada – dia 21 de setembro de 2011;
Matrículas - dias 22 e 23 de setembro de 2011.

2a Etapa
Inscrições – 08 de setembro a 12 de outubro de 2011;
Boletim do ENEM – data limite para entrega: 11 de outubro 
de 2011 (até às 20h);
Exame – dia 15 de outubro de 2011.
Abertura dos portões às 13h e fechamento às 13h45;
Divulgação do Gabarito – dia 15 de outubro de 2011 – após às 20h;
1ª Chamada – dia 19 de outubro de 2011;
Matrículas - dias 20 e 21 de outubro de 2011;
2ª Chamada – dia 26 de outubro de 2011;
Matrículas - dias 27 e 28 de outubro de 2011.

3a Etapa
Inscrições – 13 de outubro a 10 de novembro de 2011;
Boletim do ENEM – data limite para entrega: 10 de novembro 
de 2011 (até às 20h); Exame – dia 12 de novembro de 2011. 
Abertura dos portões às 13h e fechamento às 13h45;

Divulgação do Gabarito – dia 12 de novembro de 2011 após às 20h;
1ª Chamada – dia 16 de novembro de 2011;
Matrículas - dias 16 e 17 de novembro de 2011;
2ª Chamada – dia 21 de novembro de 2011;
Matrículas - dias 21 e 22 de novembro de 2011.

Vagas remanescentes
Havendo vagas remanescentes das três etapas, serão abertas 
inscrições para que candidatos interessados as disputem em 
processos avaliativos definidos pela presidência do processo. 
Inscrições e matrículas obedecerão o seguinte calendário:

Inscrições – de 23 de novembro a 30 de janeiro de 2012;
1ª chamada – dia 05 de dezembro de 2011;
Matrículas – dias 06 e 07 de dezembro de 2011;
2ª chamada – dia 19 de dezembro de 2011;
Matrículas – dias 20 e 21 de dezembro de 2011;
3ª chamada – dia 09 de janeiro de 2012;
Matrículas – dias 10 e 11 de janeiro de 2012;
4ª chamada – dia 23 de janeiro de 2012;
Matrículas – dias 26 e 27 de janeiro de 2012;
5ª chamada – dia 06 de fevereiro de 2012;
Matrículas – dias 07 e 08 de fevereiro de 2012.

Persistindo a existência de vagas remanescentes, após a 
publicação e matrículas da 5ª lista de convocados, estas 
poderão ser preenchidas por portadores de diplomas do Ensino 
Superior ou a critério da presidência deste Processo Seletivo.

Processo Seletivo 2012
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Vagas
Curso Matutino Noturno Total
Administração de Empresas 64 128 192

Contabilidade - 64 64

Desenho Industrial - 64 64

Economia - 64 64

Enfermagem 64 - 64

Engenharia Ambiental 60 120 180

Engenharia de Produção Química 60 64 124

Engenharia Química 60 140 200

Farmácia 156 - 156

Letras - 60 60

Licenciatura em Química - 60 60

Pedagogia - 60 60

Publicidade e Propaganda - 64 64

Química Bacharelado 60 64 124

Química Industrial 60 64 124

Rádio e Televisão - 64 64

Alimentos Industrializados - 64 64

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 64 64

Cosméticos - 64 64

Gestão Ambiental - 64 64

Tecnologia em Plásticos (Polímeros) - 64 64

Total 1.984

Cursos e Vagas

Quadro de vagas para ingressantes em 2012:`

Faculdades Oswaldo Cruz
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Inscrições e Avaliação

Inscrições 
As inscrições poderão ser feitas no site www.oswaldocruz.br/2012, 
ou pessoalmente, à Rua Brigadeiro Galvão, 564 – 3º andar, Sala de 
Atendimento, das 09h às 21h.
Para participar das avaliações, o candidato deverá pagar 
a taxa de inscrição, fixada em R$ 45,00 para aqueles que 
optarem pelo ENEM ou Exame Tradicional e R$ 85,00 para 
aqueles que optarem pela Entrevista. O pagamento poderá 
ser feito via boleto bancário, em toda rede, ou por cartão 
de crédito, diretamente no site. Também é possível pagar a 
taxa na tesouraria da escola.

Sistemas de avaliação
• Avaliação pelo Exame Tradicional
O candidato será submetido a uma prova presencial, 
aplicada nas dependências da faculdade, composta por 
50 questões de múltipla escolha, abordando disciplinas do 
Ensino Médio, valendo 50 pontos, mais uma redação valendo 
10 pontos. Candidatos que obtiverem nota inferior a quatro 
pontos na redação serão automaticamente desclassificados 
do Processo Seletivo.

• Avaliação pela nota do ENEM
Até 48h antes do exame presencial previsto para a etapa à 
qual o candidato concorre às vagas, ele deverá apresentar 
seu boletim do ENEM. Candidatos que não entregarem o 
boletim serão considerados faltosos e poderão concorrer a 
vagas nas etapas seguintes, caso estas sejam oferecidas.

•  Avaliação por Entrevista
As entrevistas acontecerão nas dependências das 
Faculdades Oswaldo Cruz, mediante agendamento prévio. 
Serão conduzidas por um professor e terão duração de 
até 1h30. Nessa modalidade, o candidato será avaliado 
em três dimensões: Comunicação, escrita (redação) e oral 
(entrevista); Análise do Histórico Escolar do Ensino Médio; 
Noções de Cidadania e da Atividade Profissional. 

Candidatos que optaram pela entrevista e que não tenham 
concluído o Ensino Médio, deverão apresentar seu histórico 
da 1ª e 2ª séries e o boletim de notas do 1º semestre da 3ª 
série, sem prejuízo à nota que poderá obter.

Critérios de classificação
A classificação será de acordo com a pontuação total obtida 
pelo candidato, em qualquer uma das opções de avaliação 
disponíveis, de tal forma que os mesmos serão convocados 
pela ordem decrescente de sua respectiva classificação e 
convocados para matrícula nas mesmas datas.

As notas serão atribuídas de acordo com os seguintes critérios: 

• Exame Tradicional
a) Redação (Língua Portuguesa): nota de 0 (zero) a 10 (dez). O 
candidato que não obtiver um mínimo de 04 (quatro) pontos 
ou entregar a prova de redação em branco será eliminado; 
b) Demais disciplinas, inclusive Gramática e Literatura 
(Língua Portuguesa), um ponto (1,0) para cada questão 
respondida corretamente.

Processo Seletivo 2012
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Documentos Obrigatórios

• Entrevista
a) Redação (Língua Portuguesa): nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos; 
b) Capacidade de se expressar oralmente em língua 
portuguesa: nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos; 
c) Análise do Histórico escolar do Ensino Médio: nota de 0 
(zero) a 20 (vinte) pontos; 
d) Noções de Cidadania e da Atividade Profissional: nota de 
0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 
O total de pontos possíveis a serem obtidos na Entrevista é 
60 pontos, o mesmo que no exame tradicional e no Enem.
As notas do Enem serão padronizadas à escala de 60 pontos. 
Consulte o Edital para mais informações.

• Regra de Desempate
Em caso de empate na classificação do candidato, o primeiro 
critério de desempate será a nota de redação (inclusive para 
candidatos que utilizem o ENEM ou entrevista); persistindo 
o empate será utilizado o critério de idade, favorecendo 
sempre o candidato mais velho; persistindo o empate ficará 
a decisão a critério da presidência do Processo Seletivo.

Documentos obrigatórios
• No Exame Tradicional e na Entrevista
Para a participação do exame tradicional e da entrevista, o 
candidato deverá trazer o comprovante de inscrição pago e 
um documento original, oficial, com foto. São aceitos: RG, 
CNH, RNE ou PASSAPORTE. 

• Na Matrícula
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento 
equivalente ( cópia autenticada).
- Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia autenticada).
- Cédula de Identidade (cópia simples).
- CPF (cópia simples).
- Comprovante de Endereço (cópia simples).
- Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia simples).

Faculdades Oswaldo Cruz
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Programa do Exame Tradicional

Enquanto aguarda o dia da prova,
você poderá se preparar respondendo 
a questões utilizadas em outros 
importantes exames de São Paulo.

Como Funciona:
O banco de dados contém questões que 
contemplam disciplinas do Programa do 
Exame Tradicional. 
Ao acessar o serviço, uma prova inédita 
será criada especialmente para você. 
O sistema buscará aleatoriamente 
questões diversas de cada uma das 
disciplinas. Os simulados que você fizer 
ficarão armazenados para consultas, 
possibilitando uma visão comparativa 
do desempenho e a confirmação 
dos pontos que  ainda poderão ser 
aprimorados até o exame.

Programa do Exame Tradicional
A prova será composta por 50 
questões de múltipla escolha 
mais uma redação. As questões 
contemplam o conteúdo apresentado 
no Ensino Médio.

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
Compreensão de textos originais 
da Língua Inglesa com grau de 
dificuldade compatível com o exigido 
no Ensino Médio. A prova utilizará 

Processo Seletivo 2012
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Programa do Exame Tradicional

textos de livros de autores 
modernos, artigos de jornais e 
revistas atuais, artigos de divulgação 
científica e poemas. Espera-se que 
o aluno tenha competência para: 
identificar e extrair informações 
do texto; discernir as informações 
relevantes das não relevantes; 
localizar trechos do texto que 
justifiquem uma resposta e deduzir 
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
Interpretação de texto.
Gramática: artigos determinados 
e indeterminados, preposições  e 
contrações. Acentuação e Ortografia.
Pronomes: pessoais, demonstrativos, 
possessivos.
Pronomes complementares: 
direto e indireto.
Numerais cardinais. Apócope (muy 
/ mucho, uno, alguno, ninguno, 
bueno, malo, primero, tercero, 

cualquiera, grande).
Conjunções e advérbios: pero, sino, 
aunque, sin embargo, mientras, 
apenas, aún, aun, todavia, solo, sólo. 
Falsos cognatos (falsos amigos).
Tempos verbais – Modo indicativo 
(verbos regulares e irregulares): 
presente, pretérito perfeito 
indefinido, pretérito imperfeito, 
pretérito mais-que-perfeito, futuro e 
condicional. Modo subjuntivo (verbos 
regulares e irregulares): presente, 
pretérito, pretérito imperfeito, 
pretérito mais-que-perfeito. Modo 
imperativo: afirmativo e negativo. 
Correlação entre os tempos verbais.

Matemática
Álgebra - Teoria dos Conjuntos: números 
naturais, inteiros, racionais e reais. 
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. 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: 
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 
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07



Programa do Exame Tradicional

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 
Arrhenius dos Ácidos e Bases.  pH 
de soluções. 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, halogenados, alcoóis, 
aldeídos, cetonas, éter, ácidos 
carboxílicos, esteres, aminas e 
amidas. Isomeria geométrica e ótica 
dos compostos orgânicos. Noções 
de polímeros, hidratos de carbono, 
proteínas e lipídios. 
 

Biologia
Citologia: Organização e função 
dos organóides celulares. 
Inclusões citoplasmáticas. Núcleo: 
cromossomos e genes. Divisão 
celular: mitose e meiose. Estrutura 
e funções nos seres vivos: variedade 
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 protéica –  Estrutura 
dos ácidos nucléicos – DNA e 
RNA) (Biotecnologia). Evolução 
Genética das Populações. Teorias 
evolucionistas – Genética das 
populações (especiação, isolamento 
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Programa do Exame Tradicional

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.

História
Primórdios do Ocidente: Grécia 
e Roma. Idade Média: economia, 
sociedade e política no Feudalismo.
O Ocidente Moderno: o Renascimento 
e a expansão mercantil européia. 
O Estado moderno e o Absolutismo 
monárquico. Mercantilismo e Sistema 
Colonial. Ilustração e Despotismo 
Esclarecido, Capitalismo e Revolução 
Industrial na Inglaterra do século 
XVIII. A Revolução Francesa.

A Contemporaneidade: As duas 
grandes Guerras Mundiais (1914-
1945). Bipolarização do Mundo e 
Guerra Fria. A queda do muro de 
Berlim e a desintegração da URSS. 
Conflitos étnicos-religiosos no final 
do século XX.
Brasil: o descobrimento. 
A organização político-administrativa 
do sistema colonial. Bandeirismo, 
escravidão indígena, extrativismo, 
pecuária e mineração; O período 
joanino e a Independência. O 
Primeiro e o Segundo Reinados: 
relações econômicas, sociais e 
políticas. A crise do Império e o 
advento da República; Período 
Vargas (1930 a 1945); A economia e a 
política no século XX. 
O período militar, o sistema político 
atual e a globalização.
 
Geografia
Aspectos naturais, humanos e 
econômicos dos continentes, regiões 
do mundo e do Brasil. 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. 
Os indicadores sociais e econômicos. 
Conceitos básicos de clima, relevo, 
hidrografia e vegetação. Categorias 
de análise do estudo geográfico. As 
novas tecnologias e a transformação 
do espaço geográfico. Geopolítica: 
conflitos mundiais e organismos 
internacionais. Atualidades.
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Informações Gerais

• Editais
Os editais das Faculdades Oswaldo Cruz, Faiter e Fatec 
estão disponíveis para leitura e/ou download, na íntegra, no 
site do Processo Seletivo Unificado 2012. 
www.oswaldocruz.br/2012. 

Recomendamos que seja lido por todos os candidatos.

• Taxa de Matrícula
Para a efetuar sua matrícula será cobrada uma taxa, que 
varia conforme o curso escolhido. Essa taxa será abatida 
integralmente de sua mensalidade de janeiro de 2012. Para 
saber o valor da taxa de matrícula do seu curso, acesse o 
site do processo seletivo em: 
www.oswaldocruz.br/2012

Fale Conosco
Tel.: (11) 3824.3600
email: processoseletivo@oswaldocruz.br
msn: vestibularfoc@hotmail.com
www.facebook.com/grupooswaldocruz
Twitter: @focruz
Site: www.oswaldocruz.br
Rua Brigadeiro Galvão,540 
Próximo ao Metrô Marechal Deodoro
Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil

Informações Gerais

Processo Seletivo 2012

Carlos Eduardo Quirino
Diretor Geral

Wladimir Catanzaro
Presidente do 
Processo Seletivo

Pedro Silva
Diretor de Comunicação

Ivo Gomes
Diretor de T.I.

Ednei Leão
Webmaster

Ricardo Mirão
Jornalista

Atendimento ao 
Vestibulando:
Amanda Melo de Sá
Ariadne Bonfim
Jéssica Parizoto
Tatiane Bernardino 
Thamiris Stellato
Thiago Ponciano

Aplicação do Exame
Kátia Souza
Adriana Oliveira
Mônica Balestero

Projeto Gráfico
Douglas Salles
Jefferson Xavier

Expediente
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