Organização Aparecido Pimentel de Educação e Cultura – OAPEC
Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo- FASC
Decreto de Reconhecimento – Portaria nº 3.492 de 5/10/2005

VESTIBULAR 2017

CURSOS: ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
MARKETING CST
RECURSOS HUMANOS CST

VAGAS PARA CADA CURSO - 100 Vagas Período NOTURNO
Quantidade mínima de 30 alunos para formação de turma

1. INSTRUÇÕES
1.1- Datas das Provas
23/10/2016
27/11/2016
29/01/2017
Ou agendado
Taxa de Inscrição - R$ 30,00 (trinta reais)

1.2- Local das Provas
OAPEC ENSINO SUPERIOR - Praça Dr. Pedro César Sampaio, nº 31 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP
2. PROVA
O candidato deverá comparecer à Faculdade 30 minutos antes do início da prova. Não será permitida a
entrada de retardatários.
2.1- Horários
Em todas as datas:
Início da prova: 8h30.
Término: 11h30.
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2.2- Conteúdos:

CURSO DE DIREITO
1. Redação
2. Língua Portuguesa
3. Literatura Brasileira
4. Atualidades
5. Língua Estrangeira – Inglês
6. História
7. Geografia

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/RH E MKT
1. Redação
2. Língua Portuguesa
3. Literatura Brasileira
4. Matemática
5. Língua Estrangeira – Inglês
6. História
7. Geografia

3. PONTUAÇÃO
CURSO DE DIREITO
Provas
Redação
Língua Portuguesa / Literatura Brasileira
Atualidades
Língua Inglesa
História
Geografia
Total de Pontos:

Nº de Questões
30
10
10
10
10
70

Pontos
30
30
10
10
10
10
100

Nº de Questões
25
15
10
10
10
70

Pontos
30
25
15
10
10
10
100

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO / RH E MKT
Provas
Redação
Língua Portuguesa / Literatura Brasileira
Matemática
Língua Inglesa
História
Geografia
Total de Pontos:

3.1- Serão considerados reprovados os candidatos que não atingirem o total de 30 pontos e/ou obtiverem
nota 0,0 (zero) na Redação.
4. PROGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2017
4.1- Redação
A prova de redação visa avaliar a capacidade do candidato de produzir um texto
dissertativo ou narrativo, em que se desenvolva, de maneira coerente e dentro dos padrões atuais
do português escrito contemporâneo, uma análise sobre o tema proposto. Neste sentido, na
elaboração do tema, procurar-se-á um assunto atual e de interesse dos vestibulandos;
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preferencialmente, serão oferecidos textos de gêneros e linhas argumentativas diversas, como
base para sua reflexão. Na correção serão considerados os seguintes aspectos:
1- Identificação apropriada do tema proposto;
2- Exploração dos elementos oferecidos pelos textos de referência;
3-No caso de a opção ser pela proposta de dissertação, o estabelecimento de tese e
desenvolvimento argumentativos; no caso de a opção pela proposta de texto narrativo, o
estabelecimento de conflito e enredo;
4-Utilização apropriada dos recursos e convenções de escrita do português
contemporâneo, garantindo a coesão e a coerência textual.
4.2- Língua Portuguesa
1- Encontros consonantais e vocálicos; dígrafos; divisão silábica.
2- Regras de acentuação gráfica; crase; tonicidade e atonicidade.
3- Ortografia.
4- Morfologia:
a- Formação de palavras: derivação prefixal, sufixal, parassintética e regressiva; composição
por justaposição e por aglutinação;
b- Substantivo: classificação e flexão de gênero, número e grau;
c- Adjetivo: flexão de gênero, número e grau;
d- Pronomes pessoais: emprego dos pronomes caso reto e do caso oblíquo; emprego dos
pronomes de tratamento colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos: próclise, mesóclise
e ênclise;
e- Verbo: conjugação dos verbos averiguar, estrear, ver, caber, crer, valer, reaver, precaver-se,
manter, poder, trazer, pôr, ir vir.
5- Sintaxe:
a- Termos (essenciais, integrantes e acessórios) da oração;
b- Análise do período composto por coordenação e por subordinação;
c- Concordância verbal;
d- Regência verbal;
e- Emprego impessoal do verbo haver.
6- Emprego da vírgula.
7- Figuras de linguagem: metáfora, metonímia, sinédoque, elipse, pleonasmo, anacoluto, silepse,
eufemismo, antítese e hipérbole.
4.3- Literatura Brasileira
As escolas literárias no Brasil: principais características, autores e obras:
a- Barroco: Gregório de Matos Guerra, Padre Antonio Vieira;
b- Arcadismo: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga;
c- Romantismo: Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar;
d- Realismo / Naturalismo / Parnasianismo: Machado de Assis, Aluísio de Azevedo, Olavo Bilac,
Raimundo Correia, Alberto de Oliveira;
e- Simbolismo: Cruz e Souza;
f- Pré-modernismo: Euclides da Cunha, Lima Barreto;
g- Modernismo e tendências contemporâneas: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, José Lins do
Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector,
Lygia Fagundes Telles; Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral Melo Neto,
Ferreira Gullar.

Organização Aparecido Pimentel de Educação e Cultura – OAPEC
Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo- FASC
Decreto de Reconhecimento – Portaria nº 3.492 de 5/10/2005

Observação:
A prova de língua portuguesa e literaturas visa verificar a capacidade de leitura de textos
diversos, considerando suas condições de produção e de leitura. Para tanto, serão privilegiados os
seguintes aspectos:
1- Reconhecimento e avaliação de tese e argumentos de um texto;
2- Análise comparativa de posições ou argumentos divergentes;
3- Estabelecimento de relações entre gênero e modo de exposição;
4- Identificação e análise de recursos gramaticais e estilísticos e sua função
argumentativa na composição de um texto;
5- Reconhecimento e análise de recursos coesivos na organização textual;
6- Utilização de informações adicionais para resolução de problemas de leitura;
7- Reconhecimento do locutor e interlocutor construídos no texto;
8- Relação entre texto e contexto, considerando sua historicidade, condições de
circulação e portadores.
4.4- Língua Inglesa
1- Texto
Para tradução, versão, interpretação e aplicação de gramática. O texto utilizado poderá ser sobre
assuntos gerais da atualidade ou textos literários em seus diversos gêneros.
2- Gramática
a- Uso e omissão dos artigos definidos e indefinidos;
b- Formas possessivas: adjetivos, pronomes e caso genito;
c- Pronomes pessoais (casos reto e oblíquo); reflexivos e enfáticos; relativos; interrogativos;
d- Preposições;
e- Verbos regulares e irregulares: formas afirmativa, negativa e interrogativa e uso dos
seguintes tempos verbais;
. Presente (simples, contínuo e perfeito);
. Passado (simples, contínuo e perfeito);
. Futuro (simples e com “going to”).
4.5- Atualidades - Somente Curso de Direito
Questões relacionadas a acontecimentos recentes.
4.6- Matemática - Somente Curso de Administração
1- Conjuntos Numéricos:
a- N, Z, Q, R: propriedades, operações, ordem valor absoluto, grandezas proporcionais,
regra de três simples e composta, porcentagem e juros;
b- Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e trigonométrica.
2- Funções:
a-Noção intuitiva de função e sua representação gráfica;
b-Tipos de funções: linear. Afim, quadrática, exponencial, logarítmica e as funções
trigonométricas (seno, coseno e tangente); gráficos, equações e inequações envolvendo tais
funções;
c-Sequências numéricas; progressões, noção de limite de sequências infinitivas e soma dos
termos da série geométrica infinita.
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3- Polinômios e equações algébricas:
a- Definição elementar de polinômios, raízes, operações com polinômios; divisão de um
polinômio por um binômio da forma x-a;
b-Fatoração e produtos notáveis;
c- Pesquisa de raízes inteiras e racionais, raízes reais e complexas, teorema fundamental da
álgebra, relação entre coeficientes e raízes; multiplicidade de uma raíz.
4- Análise combinatória:
a- Noções de cálculo combinatório. Permutações, arranjos e combinações simples;
b- Triângulo Pascal e Binômio de Newton.
5- Noções de probabilidade e noções de estatística:
a- Conceitos de probabilidade e de espaços amostrais;
b- Distribuição de frequências de uma variável; gráficos; medidas de posição.
6- Matrizes, determinações e sistemas lineares:
a- Resolução e discussão de sistemas lineares;
b- Matrizes: operações e inversão;
c- Determinantes de ordem 2 e 3: cálculo e propriedades: Regra de Cramer.
7- Geometria Plana:
a- Congruência de figuras geométricas. Congruência de triângulos;
b- Postulado das paralelas; duas paralelas cortadas por uma transversal; feixe de paralelas
cortadas por transversais; Teorema de Teles; semelhança de triângulos;
c- Relações métricas: nos triângulos; polígonos regulares; circunferência e círculo;
d- Teorema de Pitágoras;
e- Áreas de triângulos e quadriláteros; áreas de polígonos regulares; áreas de círculos e de
setores circulares.
8- Geometria espacial:
a- Retas e planos no espaço: posições relativas;
b- Áreas e volumes de prismas, pirâmides e cones e os respectivos troncos, áreas e volumes
de cilindros e esferas.
9- Geometria analítica:
a- Coordenadas cartesianas; distância entre dois pontos;
b- Equação da reta; intersecções de duas ou mais retas (no plano) e interpretação geométrica
dos sistemas lineares correspondentes; retas paralelas e perpendiculares; distância de um
ponto a uma reta e área de um triângulo;
c- Equação da circunferência; posições relativas entre circunferências e entre retas e
circunferências.
4.7- História
1- Civilizações Clássicas:
a- Grécia;
b- Roma
2- Mundo Medieval:
a- Feudalismo;
b- A Igreja Medieval;
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3- Idade Moderna:
a- Transição do feudalismo para o capitalismo;
b- Expansão marítima;
c- Renascimento;
d- Reforma, Contra-reforma;
e- Absolutismo;
f- Revoluções inglesas no século XVII.
4- Mundo Contemporâneo:
a- A Revolução Francesa e o Império napoleônico;
b- A revolução industrial;
c- A expansão colonialista do século XIX;
d- As grandes guerras mundiais;
e- Descolonização da África e da Ásia;
f- Novas relações internacionais do fim do século XX.
5- Brasil:
a- As sociedades indígenas do Brasil: características; os contatos com os brancos;
b- A expansão marítima européia no século XV: o caso Portugal;
c- Estruturação do sistema colonial no Brasil;
d- Economia, sociedade e organização da administração pública: as capitanias; o Governo
Geral; as câmaras, expansão territorial;
e- A crise do sistema colonial: conflitos Colônia/Metrópole;
f- A Corte Portuguesa no Brasil e a separação Brasil/Portugal;
g- A organização e o reconhecimento do Império; a Carta Outorgada de 1824: os Poderes; o
sistema eleitoral;
h- A primeira República: o coronelismo; política, economia e sociedade;
i- A era Vargas de 1930-1945: economia e sociedade;
j- Nacional-desenvolvimentismo e populismo: 1945-1964 – de Dutra a Jango;
k- O contexto internacional e as crises internas: o golpe de 1964. Os atos institucionais. A
repressão; economia;
l- A redemocratização e seus limites; a crise econômico-social; o governo não populista de
Sarney, Collor e a aparente modernidade;
m- A nova ordem internacional – A globalização e os países emergentes;
n- A inserção do Brasil no contexto mundial.
4.8- Geografia
1- A produção e a reprodução do espaço mundial:
a- As transformações na divisão internacional do trabalho e a concentração espacial de
riquezas;
b- Globalização e fragmentação: espaços supranacionais, países e regiões: suas organizações
geopolíticas, econômicas e culturais;
c- Processos de industrialização, urbanização/metropolização e as transformações
cidade/campo;
d- A relação sociedade e natureza no mundo contemporâneo: questão ambiental –
conservação, degradação, política e lutas ambientais;
e- Natureza e espaço geográfico: dinâmica física e domínios morfomáticos.
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2- A produção e a reprodução do espaço brasileiro:
a- Domínios geomorfológicos: origem, evolução, transformação, características físicas e
biológicas, aproveitamento dos recursos. A tropicalidade brasileira;
b- Questões ambiental: conservação, degradação, políticas ambientais;
c- Processos de industrialização, urbanização/metropolização e a questão agrária;
d- A dinâmica geográfica da população brasileira.

5. REGULAMENTO
5.1- Orientações
- A prova terá início, rigorosamente, no horário previsto.
- As respostas das questões objetivas deverão ser marcadas nos respectivos gabaritos, a tinta.
- Os candidatos deverão trazer no dia da prova: Cédula de Identidade (R.G), caneta azul ou preta, lápis
nº2 e borracha.
- Avisos indicadores da sala onde irão fazer a prova.
6. NORMAS
- A Faculdade não se responsabilizará pelo transporte dos candidatos ao local da prova e nem tem
representantes autorizados para tal.
- Os candidatos deverão entrar nas salas antes do início da prova e após sinal de aviso.
- A prova terá a duração de 03 horas e terminará, impreterivelmente, no horário fixado.
- Nenhum candidato poderá entregar o formulário de respostas e sair antes de decorridos 60 minutos
do início da prova, salvo por problemas de saúde.
- Os candidatos serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos.
- Serão convocados, para o preenchimento de vagas oferecidas, os candidatos classificados com
maior número de pontos, até o limite de vagas.
- Será desclassificado o candidato que obtiver nota 0,0 (zero) na Redação e/ou não integralizar 30
pontos no total da prova.
- Será excluído da seleção o candidato que usar de meios fraudulentos ou ilícitos, na inscrição ou na
realização da prova ou tiver atitudes de indisciplina, independente de sanções legais.
- Não haverá revisão ou vistas de prova.
- Perderá o direito à matrícula o candidato que não se apresentar para efetuá-la nos prazos
determinados no Edital e Portarias de convocações, publicados nos quadros de editais da Faculdade.
Sendo 5 (cinco) dias a contar da publicação do resultado.
- É nula, de pleno direito, a matrícula sem comprovação da conclusão do curso de Nível Médio ou
equivalente, importando em nulidade absoluta a classificação do Processo Seletivo e os estudos de 3º
grau realizados nesta situação ilegal.
- Em caso de empate da soma dos pontos para a classificação, serão obedecidos os seguintes critérios:
1- maior número de pontos na redação
2- idade (candidato mais velho)
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7.RESULTADO
7.1- Local: Secretaria da Faculdade ou pelo Site www.oapecsuperior.com.br

DA MATRÍCULA
Estarão abertas aos classificados a partir da publicação dos resultados e deverão ser
efetivadas até o terceiro dia útil (quarta-feira) após a publicação. Após esta data, alunos
classificados, inclusive os que conquistaram bolsas por mérito, perderão o direito às vagas.
Documentação Necessária para Matrícula
- 2 cópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º Grau) com resolução.
- 2 cópias do Histórico Escolar do Ensino Médio (2º Grau)
- 2 cópias da Cédula de Identidade (RG)
- 1 cópia do Título de Eleitor
- 1 cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento
- 1 cópia do Certificado Militar
- 1 cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
- 2 fotos 3x4
- 1 cópia de Comprovante de Endereço
- Apresentação do recibo quitado da parcela 01/06 do 1º semestre 2017.
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RESUMO DO PROGRAMA DE BOLSAS SOCIAIS
POR MÉRITO VESTIBULAR 2017
CONDIÇÕES
1- Serão destinadas 05 Bolsas pessoais e intransferíveis, de diferentes percentuais, por desempenho no
Vestibular. Essas Bolsas não são cumulativas com qualquer tipo de desconto ou financiamento (FIES,
Bolsa Rotativa Reembolsável, etc.) e serão distribuídas entre os aprovados para os cursos de
Administração, Direito, Recursos Humanos e Marketing, que conseguirem o maior numero de pontos
por faixa
2- O prazo para efetivação da matrícula é de 5 dias, após a publicação do resultado da prova. Perdendo
este prazo, o candidato perderá o direito à Bolsa.
3- Paralisando seus estudos ou trancando sua matrícula, o aluno perderá direito à Bolsa, em caso de
reingresso.
4- O aluno não poderá ter reprova nas disciplinas cursadas.
5- O aluno deverá registrar frequência de 75% nas disciplinas cursadas.
6- Não seja objeto de Processo Administrativo durante seu Curso.
7- Mantenha pontualidade no pagamento da parcela da mensalidade de sua responsabilidade.
8- As Bolsas são representadas em percentual de desconto nas parcelas (mensalidades).
9- Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios:
1º - Melhor desempenho na prova de redação.
2º - Menor renda familiar comprovada.
10- Em caso de excedentes dentro da mesma faixa de acertos, eles serão alocados na faixa imediatamente
abaixo, mantendo-se o critério de melhor nota e mantendo-se a quantidade de bolsas por faixa.

11- FAIXAS DE ACERTOS E BOLSAS SOCIAIS ATÉ DATA DO VENCIMENTO

PONTOS NO VESTIBULAR

BOLSAS

PERCENTUAL

Acima de 80 pontos

01

70%

Acima de 70 pontos

01

60%

Acima de 60 pontos

01

50%

Acima de 50 pontos

01

40%

Acima de 45 pontos

01

30%
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BOLSAS SOCIAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL

OS PERCENTUAIS DA BOLSA SERÃO CONCEDIDOS
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO DA MENSALIDADE

BENEFICIADOS
BOLSA SOCIAL DESC. PONTUALIDADE
Ex-alunos OAPEC
10%
10%
Funcionários Públicos e dependentes
10%
10%
Associados de Associações Comerciais e
10%
10%
Industriais e dependentes
Associados de Sindicatos Bancários e
10%
10%
Economiários e dependentes
Associados de Sindicatos diversos (consulte)
10%
10%
Serventuários da Justiça, Cartórios e Delegacias
10%
10%
Comerciários
10%
10%

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – BOLSA ROTATIVA
1234-

Verificar Regulamento Próprio.
Limite de 30% da Anuidade.
Não cumulativo com OUTRAS BOLSAS DE ESTUDOS.
Liquidação no mesmo prazo da utilização, sem cobrança de juros.

FIES
Conforme Regulamento Próprio e validação de dados pela CPSA.

TOTAL
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

