FACULDADE
CATÓLICA DE BELÉM
EDITAL 002/2016
PROCESSO SELETIVO GERAL 2017.1

Ementa: Regulamenta o Processo Seletivo Geral para o primeiro semestre de 2017 das
vagas de Graduação.
A Coordenação do Processo Seletivo (CPS), em atendimento ao Regimento Interno da
Faculdade Católica de Belém, credenciada pela Portaria Ministerial n. 521 de 21 de
junho de 2106, publicada no DOU em 22 de julho de 2016, leva ao conhecimento do
público em geral, as condições de habilitação às vagas oferecidas para o Curso de
Bacharelado em Teologia (manhã e noite) e para o Curso de Filosofia (manhã e noite),
para o semestre de 2017.1.

1. CURSOS E VAGAS
O presente Processo Seletivo destina-se a preencher 200 vagas para o Curso de
Bacharelado em Teologia, sendo 100 vagas para o turno da manhã e 100 vagas para o
turno da noite, e para 200 vagas para o Curso de Filosofia, sendo 100 vagas para o turno
da manhã e 100 vagas para o turno da noite. O funcionamento dos cursos no turno da
noite está condicionado à existência de 40 alunos aprovados e matriculados em cada
curso.
O ingresso dos candidatos para o Curso se dará por meio de exames elaborados pela
própria Instituição de Ensino – Faculdade Católica de Belém.
Parágrafo único: 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 semestre letivo 2017.1.
3. INSCRIÇÃO
3.1. Período: de 17 de outubro de 2016 a 01 de dezembro de 2016.
3.2. Local e horário: Faculdade Católica de Belém, Rodovia Br 316, Km 06, S/N.
Telefone: (091) 3255-2324 - das 9:00h às 19:00h.
3.3. Taxa de inscrição: R$ 60,00 (sessenta reais).
3.4. Condições para inscrição:
a) Preencher a ficha de inscrição;
b) Apresentar comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.4.1. A efetivação da inscrição somente se dará após análise da ficha de inscrição pela
CPS e deferimento do pedido;
3.4.2. Não haverá devolução da taxa de inscrição.
3.4.3. No ato da inscrição, o candidato receberá o Cartão de Identificação, documento
indispensável para o ingresso no local da realização das provas.
Constará nesse Cartão de Identificação o número de inscrição.

4. EXAMES
4.1. As provas serão realizadas nos dias 03 e 04 de dezembro de 2016, respectivamente
Redação e Conhecimentos Gerais, no horário das 8:30h encerrando-se às 12:30h.
4.2. O controle do comparecimento será feito através de assinatura do candidato na lista
de frequência, no dia da prova. Na oportunidade, o candidato deverá exibir o Cartão de
Identificação e a Carteira de Identidade ao fiscal.
4.3. Dos exames:
4.3.1. Prova de Conhecimentos Gerais – 50 pontos (10 questões objetivas de História;
10 questões objetivas de Geografia; 10 questões objetivas de Literatura Brasileira; 10
questões objetivas de Língua Portuguesa-Gramática; 10 questões objetivas de Língua
Espanhola ou de Língua Inglesa)
4.3.2. Prova de Redação – 50 pontos
5. CLASSIFICAÇÃO
Na ordem decrescente do total de pontos obtidos nas duas provas, serão classificados
até o limite de 200 vagas para o Curso de Bacharelado em Filosofia, sendo 100 vagas
para o turno da manhã e 100 vagas para o turno da noite; e 200 vagas para o
Bacharelado em Teologia, sendo 100 vagas para o turno da manhã e 100 vagas para o
turno da noite. Serão aprovados os candidatos que tiverem atingido ou ultrapassado 40
pontos mínimos, na somatória das duas provas.
5.1 Serão eliminados os candidatos, enquadrados em qualquer uma das seguintes
situações, abaixo:
5.1.1. Faltarem às provas;
5.1.2. Atrasarem-se para a entrada na sala de realização das provas;
5.1.3. Usarem de fraude ou de indisciplina comprovada;
5.1.4. Obtiverem nota inferior a 20 pontos na prova de Redação ou na prova de
Conhecimentos Gerais;
5.2. Em caso de empate, para a classificação será adotado o critério de desempate pela
maior idade.
6. RESULTADO E MATRÍCULAS
6.1. O resultado será divulgado na Secretaria da Faculdade Católica de Belém no dia: 12
de dezembro de 2016, a partir das 11h.
6.2. MATRÍCULA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Apresentar em fotocópia:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Título de Eleitor;
d) Certificado de Alistamento Militar (Reservista), para os candidatos de sexo
masculino;
e) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. Poderão ser aceitas
declarações, devendo as mesmas serem substituídas pelo Certificado até junho
de 2017.
f) Histórico Escolar do ensino médio ou equivalente. Poderão ser aceitos
documentos equivalentes, devendo os mesmos serem substituídos pelo Histórico
Escolar até junho de 2017.
g) Comprovante de quitação da primeira parcela da semestralidade.
h) 2 fotos 3x4 atuais.
6.3. DATAS:
Para os candidatos CLASSIFICADOS, a matrícula será no período de 12 de dezembro
(tarde) a 16 de dezembro de 2016, no horário de 8:30h às 12:30h e de 14:00h às
17:00h.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1. 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.
7.2. A CPS apreciará as solicitações de exames fora dos locais predeterminados somente
em instalações hospitalares, respeitados os limites do Município de Ananindeua, a data
e a hora determinadas para a respectiva prova.
7.3. As solicitações deverão ser encaminhadas à secretaria da CPS até 24 horas antes do
início do Concurso, instruídas com documentos comprobatórios e hábeis.
7.4. As despesas de transporte do pessoal da fiscalização do exame fora do local
determinado correrão por conta da parte interessada.
7.5. 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.
7.6. Não será permitido rasura no cartão de resposta, o que acarretará ao candidato, a
perda da questão rasurada.
7.7. Será permitido o uso de corretivo apenas na Redação.
7.8. As decisões da CPS serão divulgadas através de fixação no quadro de avisos e na
página da Faculdade Católica de Belém.
Ananindeua, 04 de outubro de 2016.

Profa. Maria do Socorro Cecim Coelho
Presidente da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 2017.1

Côn. Vladian Silva Alves
Diretor Geral da Faculdade Católica de Belém

FACULDADE
CATÓLICA DE BELÉM

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
BACHARELADO EM FILOSOFIA E TEOLOGIA
1) HISTÓRIA GERAL - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE I - ASPECTOS DA ANTIGUIDADE CLÁSSICA:
- Grécia e Roma
UNIDADE II - ASPECTOS DA IDADE MEDIEVAL:
- O Cristianismo no início da Idade Média
- As relações feudais
- As Heresias Medievais: as mentalidades e as ações da Igreja.
UNIDADE III - ASPECTOS DA MODERNIDADE
- O Renascimento
- As Reformas Religiosas
UNIDADE IV - ASPECTOS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO:
- O Iluminismo
- As Revoluções Burguesas: A Revolução Francesa e a Revolução Industrial
- O Imperialismo
- O Mundo Pós-guerra: aspectos culturais
- O Oriente médio contemporâneo
HISTÓRIA DO BRASIL
UNIDADE I - ASPECTOS DO BRASIL COLONIAL
- Introdução à História do Brasil.
- A conquista
- A Escravidão Negra
- Trabalho e diversidade na colônia
- O fim do período colonial Brasileiro
UNIDADE II - ASPECTOS DO BRASIL IMPERIAL
- O Primeiro Reinado as Regências: A Cabanagem
- O Segundo Reinado: O movimento abolicionista e o fim da Escravidão.
- O fim do Império
UNIDADE III - ASPECTOS DO BRASIL REPUBLICANO
- A Primeira República
- O Brasil na Era Vargas
- O Brasil pós-Guerra: aspectos culturais
- O Brasil contemporâneo

2) GEOGRAFIA - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 - A Geografia como ciência da organização espacial.
2 - A organização do espaço terrestre: clima, modelado terrestre, solos como matrizes à
produção do espaço socioeconômico e populacional.
3 - A organização espacial do relevo brasileiro.
4 - As interrelações clima/solo/relevo/vegetação: fatores bióticos e abióticos da
paisagem.
5 - A vegetação brasileira.
6 - A água na superfície terrestre: águas continentais, oceanos e mares.
7 - As bacias fluviais brasileiras e sua utilização econômica.
8 - Os climas do Brasil e sua distribuição espacial.
9 - O intemperismo como raiz das transformações das rochas: os solos e sua
importância socioeconômica.
10 - A distribuição geográfica da população mundial e brasileira.
11 - A dinâmica do espaço populacional.
12 - A estrutura da população mundial e brasileira: a população latino-americana.
13 - O espaço agrário: organização, sistematização e importância econômica.
14 - O espaço industrial: evolução, organização e sistematização no mundo e no Brasil.
15 - O espaço urbano: as cidades; o espaço urbano no Brasil e a dinâmica social
brasileira.
16 - A circulação no espaço: a delimitação da geografia dos transportes e seu papel
social.
17 - O espaço brasileiro: a organização geopolítica.
18 - A Região norte do Brasil.
3) LÍNGUA PORTUGUESA - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
GRAMÁTICA
1- Fonologia
1.1- Fonema
1.2- Sílabas
1.3- Ortografia
2- Língua, Linguagem e Discurso
2.1- Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista
2.2 - Níveis de linguagem e variações linguísticas
2.3- Funções da linguagem
2.4- Vícios de linguagem
3- Semântica: o sentido das palavras
3.1- Denotação e conotação
3.2- Sinonímia-antonímia-homonímia-paronímia-hiponímia-heteronímia

3.3- Polissemia
3.4- Ambiguidade
3.5 Figuras de Linguagem: figuras de palavra, figuras de pensamento, figuras de
construção e figuras de som e harmonia.
4- Morfossintaxe
4.1- Morfologia
4.1.1- Estrutura das palavras e seus sentidos e processos especiais de formação
4.1.2- As classes de palavras e suas funções: substantivo, adjetivo, artigo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.
4.2- Sintaxe
4.2.1- Período simples e período composto
4.2.2- Concordância nominal e verbal
4.2.3- Orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais
4.2.3- Colocação pronominal
4.2.4- Regência verbal e nominal
5- Leitura e Interpretação de textos
Unidade I – O texto
1.11.21.31.4-

Língua, linguagem e discurso.
Linguagem conotativa e denotativa
Texto literário e texto não literário
Mecanismos de coesão

Unidade II – A Linguagem Poética
2.1- Denotação & Conotação
2.2- As funções da linguagem: Referencial, Metalinguística, Conativa, Poética,
Emotiva e Fática.
2.3- A intertextualidade
REDAÇÃO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Tipologia Textual
O texto descritivo
Os cinco sentidos
O ato de descrever
Tipos de descrição
O texto dissertativo
Tópico frasal e desenvolvimento de parágrafo
Mecanismos de coesão e coerência textual
Intencionalidade discursiva
A estrutura dissertativa

4) LITERATURA
PARTE GERAL:
INTRODUÇÃO À LITERATURA
Conceito de: Arte, Literatura, Prosa, Verso, Poema e Poesia;
A plurissignificação da linguagem literária;
O texto literário e o texto não literário;
Estilo individual e Estilo de Época (ou Escola Literária).
Periodização da Literatura em língua portuguesa (Portugal e Brasil)
A literatura em Portugal (anterior ao descobrimento): Trovadorismo e Classicismo;
A literatura no Brasil: Literatura informativa ou Quinhentismo;
O Barroco;
A literatura árcade: Arcadismo ou setecentismo;
O Romantismo;
O Realismo e sua subdivisão: Parnasianismo e Naturalismo;
O Simbolismo;
O Pré-Modernismo e o Modernismo.
PARTE ESPECIAL:
Leitura orientada das OBRAS
1.
2.
3.
4.

ASSIS, Machado de. Contos Escolhido. São Paulo; Martin Claret, 2008.
BARBOSA, Rui. Orações dos moços. São Paulo. Martin Claret 2003.
QUEIROZ, Eça de. Contos. Rio de Janeiro: Ediouro.
VIEIRA, Pe. Antônio. Sermões Escolhidos. São Paulo; Martin Claret. 2003

Outros assuntos pertinentes:
Organização do texto literário e sua articulação com gêneros diversos;
Apresentação do texto literário adaptado para cinema

5) ESPANHOL - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I:
O Alfabeto e suas particularidades (Fonética)
UNIDADE II: COTIDIANO
-As saudações, dias da semana, meses do ano, as cores, as horas, os animais, alimentos,
profissões.
UNIDADE III
Pontuação
Os artigos
Os numerais

Substantivos
Adjetivos
Pronomes: Pessoais, Possessivos, Definidos e Indefinidos, Relativos e Demonstrativos.
Estudo dos Verbos: Regulares e Irregulares

6) INGLÊS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Técnicas de leitura;
Forma afirmativa e negativa;
Pronomes pessoais;
Pronomes possessivos;
Artigos;
There to be;
Presente simples; Presente contínuo;
Leitura e compreensão de textos;
Passado simples; Passado contínuo;
Plural do substantivo;
Grau dos adjetivos;
Conjunções;
Preposições;
Presente perfeito; Passado perfeito;
Verbos modais;
Pronomes reflexivos; Prefixo e sufixo;
Pronomes interrogativos;
Pronomes indefinidos;
Voz passiva; Discurso direto e indireto;
Sentenças condicionais.

