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EDITAL      
SEGUNDO PROCESSO SELETIVO 2017 

 
Ementa: Regulamenta o 2º Processo Seletivo para 2017 
 
A Coordenação do Processo Seletivo (CPS), em atendimento ao Regimento Interno da 
Faculdade Católica de Fortaleza, leva ao conhecimento do público em geral, as condições 
de habilitação às vagas oferecidas para os Cursos de Licenciatura em Filosofia, 
Licenciatura em Ciências Sociais e Bacharelado em Teologia, para o primeiro semestre de 
2017. 
 
1. CURSOS E VAGAS 
O presente Processo Seletivo destina-se a preencher: 
 40 vagas para o Curso de Licenciatura em Filosofia, para o turno da noite. 
 40 vagas para o Curso de Bacharelado em Teologia, para o turno da noite. 
 40 vagas para o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, para o turno da noite. 
 
O ingresso dos candidatos para o Curso se dará de duas formas, podendo o candidato 
escolher entre: 

1ª Submeter-se aos exames elaborados pela própria Instituição de Ensino – FCF 
2ª Aproveitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

NOTA: 10% das vagas serão destinadas, caso existam, aos candidatos portadores de 
necessidades especiais, cujas referidas necessidades estejam comprovadas por laudo 
médico entregue no ato da inscrição pelo candidato. 
 
2. VALIDADE 
O presente processo terá validade para admissão ao primeiro semestre de 2017. 
 
3. INSCRIÇÃO 
3.1. Período: de 2 a 27 de janeiro de 2017. 
3.2. Local e horário: Na Faculdade Católica de Fortaleza, Rua Tenente Benévolo, 201. 
Telefones: (0xx85) 3453-2150, das 7h30min às 13h e das 15h30min às 20h30min.  
3.3. Taxa de inscrição: R$ 70,00 (setenta reais). Para os candidatos que se submeterão 
ao vestibular da Instituição e para os candidatos que utilizarão as notas do Exame 
Nacional do Ensino Médio- ENEM. 
3.4. Condições para inscrição: 
a) Preencher a ficha de inscrição e o questionário sociocultural; 
b) Apresentar comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
c) Apresentar cópia de RG ou CPF e uma foto 3x4. 
3.4.1.A efetivação da inscrição somente se dará após análise do questionário pela CPS e 
deferimento do pedido; 
3.4.2.A taxa de inscrição será devolvida, unicamente, em caso de indeferimento do pedido 
de inscrição; 
3.4.3. A partir do dia 23 de janeiro de 2017, o candidato, munido do respectivo 
comprovante de inscrição, poderá comparecer ao local de inscrição no horário 
especificado, a fim de receber o cartão de identificação, documento indispensável para o 
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ingresso no local da realização das provas. Constará nesse Cartão de Identificação o 
número de inscrição. 
 
4. EXAMES 
4.1. As provas serão realizadas no dia 30 de janeiro de 2017, das 18h às 21h30min. 
4.2. O controle do comparecimento será feito através de assinatura do candidato na lista de 
frequência, no dia de cada prova. Na oportunidade, o candidato deverá exibir o cartão de 
identificação e a Carteira de Identidade ao fiscal. 
4.3 Valor e detalhes das provas: 
 

 Nº de questões Pontuação 
Redação  - 100 pontos 
Linguagens e Códigos    30 120 pontos 
Ciências Humanas                  20 80 pontos 
 
a) Cada questão das provas de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas terá 05 
alternativas de respostas (a,b,c,d,e) para análise. 
b) Para a prova de redação serão apresentados três temas: um narrativo, um descritivo e 
um dissertativo, dos quais somente um deverá ser desenvolvido. A redação deverá ter uma 
extensão entre 20 e 30 linhas, valendo um total de 100 pontos. 
c) As duas provas valem, conjuntamente, 300 pontos. 
 
5. APROVEITAMENTO DA NOTA DO EXAME NACIONAL DO ENSINO 
MÉDIO - ENEM 
Para ingresso aos Cursos de Graduação oferecidos pela FCF no primeiro semestre de 
2017, serão observados os seguintes critérios: 
I. As notas das provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e 
suas tecnologias e Língua Estrangeira, com aproveitamento igual ou superior a 500 
pontos. 
II. A prova de Redação, com aproveitamento igual ou superior a 500 pontos. 
III. As notas referentes ao ENEM dos anos de 2014 e 2015, devidamente comprovadas 
através do relatório de desempenho do candidato fornecido pelo MEC e disponibilizado no 
site da instituição. 
 
6. CLASSIFICAÇÃO 
Na ordem decrescente do total de pontos obtidos nas duas provas, serão classificados: até 
o limite de 40 vagas para o Curso de Licenciatura em Filosofia, 40 vagas para o Curso de 
Licenciatura em Ciências Sociais e 40 vagas para o Bacharelado em Teologia, os 
candidatos que tiverem atingido ou ultrapassado 150 pontos mínimos, das notas do exame 
da Instituição, assim especificados: 
Redação: mínimo de 50% de aproveitamento= 50 pontos 
Disciplinas: mínimo de 50% de aproveitamento = 100 pontos 
6.1 Serão eliminados os candidatos enquadrados em qualquer uma das seguintes situações, 
abaixo: 
6.1.1. Faltarem às provas; 
6.1.2. Atrasarem-se para a entrada na sala de realização das provas além do limite de 
tolerância; 
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6.1.3. Usarem de fraude ou de indisciplina comprovada; 
6.1.4. Obtiverem nota zero na redação ou em qualquer uma das disciplinas; 
6.1.5. Assinarem em qualquer uma das provas; 
6.1.6. Assinarem em qualquer uma das folhas de resposta. 

6.2.Em caso de empate, para a classificação, serão adotados os seguintes critérios: 
a) maior nota em Redação, Linguagens e Códigos, conjuntamente; 
b) maior nota em Ciências Humanas, conjuntamente; 
c) idade, classificando-se o mais idoso. 
 
7. RESULTADO E MATRÍCULAS 
7.1. O resultado será divulgado na Secretaria da Faculdade Católica de Fortaleza no dia: 
31 de janeiro de 2017, a partir das 10 horas da manhã. 
7.2. A partir da divulgação do resultado, o candidato terá até às 10 horas da manhã do 
dia 1º de fevereiro de 2017 para entrar com recurso solicitando revisão de nota. 
7.2.1..Havendo recurso a ser julgado, será divulgado um novo resultado ou confirmado o 
resultado anterior no dia 1º de fevereiro de 2017, a partir das 15 horas.  

7.4. CLASSIFICÁVEIS: 
Os candidatos que, observadas as condições estipuladas no item 6, se colocarem pela 
ordem decrescente de pontos, a partir do 41º para o curso de Licenciatura em Filosofia, 
41º para o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais e 41º para o Curso de Bacharelado 
em Teologia, serão chamados, pela ordem, para preenchimento de vagas dos candidatos 
desistentes.  
Os candidatos classificáveis, sob pena de perda do direito à matrícula, deverão: 
1. comparecer na data indicada no item 7.6, a fim de atenderem à chamada que será feita 

por ordem decrescente de pontos, conforme a lista oficial, divulgada pela CPS; 
2. apresentar, no ato da chamada, os documentos exigidos. 

7.5. MATRÍCULA 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
a) Apresentar histórico do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio ou 
equivalente, até dezembro de 2015, todos em fotocópia, juntamente com a primeira 
parcela da semestralidade quitada. 
 
7.6.  DATAS: 
Para os candidatos CLASSIFICADOS, a matrícula será nos dias 1 e 2 de fevereiro de 
2017, no horário de 8:00 às 12:30 e de 16:00 às 20:00h. Para os candidatos 
CLASSIFICÁVEIS, a matrícula será no dia 3 de fevereiro de 2017, no horário de 8:00 
às 12:30 e de 16:00 às 20:00h. 
 
8. DURAÇÃO DOS CURSOS 
A duração dos Cursos de Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Ciências Sociais e 
Bacharelado em Teologia será de 08 semestres.  
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A CPS poderá baixar normas complementares para a realização deste concurso, 
inclusive quanto às datas de inscrições e matrículas e decidirá sobre os casos omissos. 
9.2. A CPS apreciará as solicitações de exames fora dos locais predeterminados somente 
em instalações hospitalares, respeitados os limites do Município de Fortaleza, a data e a 
hora determinadas para a respectiva prova. 
9.3. As solicitações deverão ser encaminhadas à secretaria da CPS até 24 horas antes do 
início do Concurso, instruídas com documentos comprobatórios e hábeis. 
9.4. As despesas de transporte do pessoal da fiscalização do exame fora do local 
determinado correrão por conta da parte interessada. 
9.5. Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de aparelhos de 
comunicação, réguas, borrões ou outros acessórios, exceto caneta esferográfica azul ou 
preta com a qual será assinalada a resposta no gabarito. 
9.6. Não será permitido rasura no cartão de resposta, o que acarretará ao candidato, a perda 
da questão rasurada. 
9.7. Será permitido o uso de corretivo apenas na Redação. 
9.8. As decisões da CPS serão divulgadas através de fixação no quadro de avisos e na 
página da Faculdade Católica de Fortaleza na web: www.catolicadefortaleza.edu.br. 
 
Fortaleza, 2 de janeiro de 2017. 
 
Profa. Ms. Raphaela Cândido Lacerda 
Presidente da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 2017 
 
 
Pe. Antônio Almir de Oliveira Magalhães 
Diretor Geral da Faculdade Católica de Fortaleza 
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PROGRAMA DAS DISCIPLINAS PARA O 2º PROCESSO SELETIVO 2017 

LICENCIATURA EM FILOSOFIA – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS E BACHARELADO EM TEOLOGIA (Turno: NOITE) 

 
HISTÓRIA GERAL 
 

Teoria e Métodos historiográficos – as escolas de interpretação histórica: teológica, 
idealista,marxista, a nova história francesa, a história social inglesa. 
1. História Antiga: 1.1.Sociedades do Antigo Oriente Próximo: Egípcia, Fenícia, Hebraica, 
Persae Mesopotâmica; 1.2 Grécia clássica; 1.3. Roma clássica. 
2. História Medieval: 2.1. Sociedade, economia e política no feudalismo; 2.2. Sociedades 
Bizantina e Muçulmana; 2.3. Cristianismo e Igreja Católica; 2.4. Cultura medieval; 2.5. O 
comércio e o crescimento urbano; 2.6. A crise do feudalismo. 
3. História Moderna: 3.1. Expansão marítima e comercial; 3.2. Humanismo e 
Renascimento; 3.3.As reformas religiosas; 3.4. Estado Moderno, Absolutismo Monárquico 
e Mercantilismo; 3.5. A América e a colonização; 3.6. Revoluções inglesas; 3.7. 
Iluminismo; 3.8. Revolução Francesa; 3.9.A Era Napoleônica 3.10. Revolução Industrial e 
capitalismo. 
4. História Contemporânea: 4.1. Marxismo e Anarquismo; 4.2. Neocolonialismo - partilha 
da África e da Ásia; 4.3. A Primeira Guerra Mundial; 4.4. A Revolução Russa; 4.5. 
Regimes totalitários: nazismo e fascismo; 4.6. Segunda Guerra Mundial; 4.7. Guerra Fria; 
4.8. Independências da África e da Ásia; 4.9. Conflitos no mundo árabe; 4.10. Dissolução 
do mundo socialista; 4.11. Movimentos sociais da década de 1960 aos dias de hoje; 4.12. 
Conflitos políticos, étnicos e religiosos no mundo atual; 4.13. Globalização. 

HISTÓRIA DO BRASIL 
1. Período colonial: 1.1. Populações indígenas antes e após a conquista e colonização; 1.2. 
Expansão marítimo-comercial portuguesa; 1.3. Sistema colonial: organização política e 
administrativa; 1.4. Economia colonial: extrativismo, agricultura, pecuária, mineração e 
comércio; 1.5. Interiorização e formação das fronteiras; 1.6. Escravos e homens livres na 
colônia; 1.7. Religião, cultura e educação na colônia; 1.8 Negros no Brasil: culturas e lutas; 
1.9. Revoltas Nativistas e Revoltas emancipacionistas; 1.10. Período Joanino e processo de 
independência; 
2. Período Imperial: 2.1. Primeiro Reinado e Regência: organização do Estado e lutas 
políticas; 2.2. Segundo Reinado: sociedade, cultura, política e economia; 2.3. Escravos, 
indígenas e homens livres no século XIX; 2.4. Crise do Império e instauração da 
República; 
3. Período Republicano: 3.1. Estrutura de poder na Primeira República; 3.2. Economia 
agroexportadora, industrialização e urbanização; 3.3. Movimentos sociais rurais e 
urbanos no período republicano; 3.4. Política e cultura no Brasil República; 3.5. 
Anarquismo, socialismo, comunismo, tenentismo e integralismo. 3.6. Estado e Sociedade 
nos anos de 1930; 3.7. Do Estado Novo à redemocratização; 3.8. Trabalhismo e nacional-
desenvolvimentismo; 3.9. Jânio, Jango e o golpe de 1964; 3.10. Movimentos sociais, 
culturais e artísticos dos anos 1960 e 1970. 3.11. O golpe militar de 1964 e a Ditadura 
Militar; 3.12. Redemocratização; 3.13. Os governos civis pós-ditadura militar; 3.14. Brasil 
atual. 
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GEOGRAFIA 
Tópicos relevantes para o estudo do espaço em que vivemos: Movimentos da Terra; A 
Localização no Espaço: Localização Absoluta – Sistema de Coordenadas; Localização 
Relativa; Sensoriamento Remoto. Fusos horários. 
Litosfera: Dados gerais; – Ações antrópicas – recursos naturais e extrativismo mineral – 
formação, distribuição e degradação dos solos – a importância da agricultura sustentável 
– situação do Brasil. 
Hidrosfera: Ciclo hidrológico; disponibilidade de água X população; Cenário brasileiro; 
múltiplos desafios relativos ao desperdício, mau uso, má gestão, desigualdade de fontes 
hídricas – gestão dos recursos hídricos. 
Atmosfera: aumento do efeito estufa – camada de ozônio – poluição atmosférica – 
importância da energia solar – causas e consequências das mudanças climáticas, análise 
de gráficos e de artigos recentes – fontes de energias renováveis – cenário brasileiro. 
Biomas: Biomas brasileiros: Amazônia; Mata Atlântica; Cerrado; Caatinga; Pantanal; 
Pampa e Zona Costeira brasileira; 
Conceitos básicos sobre a nova Ordem Mundial; – Europa dividida – Conflitos mundiais 
– Novos polos mundiais de poder – Dados sócio-políticos, econômicos e ambientais 
atualizados sobre Europa, Ásia, África e Oceania abordando principais conflitos e 
desafios. Utilização de mapas, gráficos, tabelas e artigos recentes. 
Continente Americano: Dados sócio-políticos, econômicos e ambientais atualizados 
sobre América Anglo-Saxônica e América Latina abordando principais conflitos e 
desafios. Brasil, um país em construção. 
Desafios mundiais da Atualidade: Mundo urbanizado - Desenvolvimento Sustentável 
– Oito Objetivos do Milênio-População. 

LITERATURA 
1. Conceito de: arte, literatura, prosa, verso, poema e poesia; 
2. Estilo individual e estilo de época (ou escola literária); 
3. Periodização da literatura em língua portuguesa (Portugal e Brasil).  
4. A literatura em Portugal (anterior ao Descobrimento): Trovadorismo e Classicismo; 
5. A literatura no Brasil: Literatura informativa ou Quinhentismo; 
6. O Barroco ou Seiscentismo; 
7. A literatura árcade: Arcadismo ou Setecentismo; 
8. O Romantismo; 
9. O Realismo e sua subdivisão: Parnasianismo e Naturalismo; 
10. O Simbolismo; 
11. O Pré-Modernismo e o Modernismo 

OBRAS 
1. ASSIS, Machado de. Contos Escolhidos. São Paulo: Martin Claret, 2008. 
2. BARBOSA, Rui. Oração dos moços. São Paulo: Martin Claret, 2003. 
3. QUEIROZ, Eça de. Contos. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. 
4. VIEIRA, Pe. Antonio. Sermões escolhidos. São Paulo: Martin Claret, 2003. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonética 
Fonemas: classificação dos fonemas; encontros vocálicos e consonantais. 
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Letras e sinais gráficos: distinção de fonema e letra; dígrafos; separação de sílabas; 
acentuação gráfica das sílabas tônicas e acentuação da crase; ortografia; sinais de 
pontuação. 
Morfologia: estrutura, formação e classificação dos vocábulos. 
Estrutura: radical, prefixos, sufixos, vogal de ligação, vogal temática, desinência nominal 
e verbal. 
Formação: derivação, composição, redução, abreviação, onomatopeia, sigla, radicais 
gregos e latinos. 
Classes: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição. Flexão de gênero e número dos substantivos, adjetivos, numerais e 
pronomes; grau dos substantivos e adjetivos; a tipologia dos pronomes; conjugação dos 
verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes; tempos compostos, 
vozes verbais. 
Sintaxe: Distinção entre frase, período, oração. Funções sintáticas: sujeito, predicado, 
predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial, aposto, vocativo. Classificação de orações: coordenação e 
subordinação 
Processos sintáticos: concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; colocação 
pronominal. 
 
REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 
Para a prova de redação serão apresentados três temas: um narrativo, um descritivo e um 
dissertativo, dos quais somente um deverá ser desenvolvido numa extensão entre 20 
(vinte) e 30 (trinta) linhas. 
Para efeito de correção, serão levados em conta os aspectos gráficos (ortografia, 
acentuação e pontuação), sintáticos (concordância, colocação e regência) e semânticos 
(coesão, coerência e adequação vocabular); 
A redação terá o valor total de 100 (cem) pontos. 
Um erro gráfico terá valor negativo igual a 1 (hum) ponto; 
Um erro gramatical valerá – 2 pontos; 
Um erro semântico terá valor negativo igual a 4 (quatro) pontos. 
 
ESPANHOL 
- Compreensão textual e lexical; 
- Artigos (contrações, regras de eufonia, forma neutra LO); 
- Verbos auxiliares: Ser, estar e haber; 
- Advérbios (Uso de MUY e MUCHO); 
- Pronomes (pessoais, demonstrativos, possessivos, interrogativos, relativos, indefinidos e 

complementos); 
- Acentuação prosódica e gráfica; 
- Divergências léxicas; 
- Feminino e plural (substantivos e adjetivos); 
- Numerais; 
- Preposições e conjunções; 
- Verbos regulares e irregulares (Modo Indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito 
perfecto, pretérito indefinido, condicional e futuro.! Modo Subjuntivo: presente, pretérito 
perfectoe pretérito imperfecto. / Imperativo afirmativo e negativo; 
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- Uso de: mientras, sin embargo, apenas, incluso, sino e si no. 

INGLÊS 
Vocabulário; 
Compreensão textual; 
Pronomes (pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, relativos e interrogativos); 
Numerais; Artigo (definido e indefinido); Advérbios; 
Verbos (regulares e irregulares, nas formas simples do presente, do passado e do futuro. 

 


