


LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA
1. A escrita correta das palavras 
(ortografia);
2. A classificação das palavras, 
considerando as funções por elas 
exercidas e seu emprego (classes de 
palavras);
3. A disposição dos pronomes nas 
frases (topologia pronominal);
4. O fenômeno da crase;
5. Sintaxe do período e da oração: 
processos de coordenação e 
subordinação; termos da oração; 
sintaxe de concordância; sintaxe de 
regência; sintaxe de colocação (análise 
sintática);
6. O sistema de sinais gráficos e a 
separação entre as unidades 
significativas (sinais de pontuação e 
seu emprego);
7. Os diferentes significados da 
linguagem, evidenciados pela 
homonímia, paronímia, sinonímia, 
hiperônimos, hipônimos, denotação e 
conotação (semântica);
8. O uso da língua em diferentes tipos 
de situação comunicativa (variação 
linguística);
9. A produção de efeito no sentido do 
texto (figuras e vícios de linguagem);
10. Os estruturantes do processo de 
comunicação (elementos da 
comunicação);
11. Funções da linguagem: informativa, 
expressiva, apelativa, metalinguística, 
poética, fática.
12. COMPREENSÃO DE TEXTOS: 
13. Tipos de texto; tipos de discurso; 
estrutura do texto; continuidade e 
progressão temáticas (recursos da 
coesão e regras da coerência); nível 
de informação: relevância e 
originalidade; clareza e concisão; o 
parágrafo como unidade temática: 
desenvolvimento, paráfrase e síntese; 
adequação vocabular e adequação 
gramatical.

LITERATURA BRASILEIRA
1. Quinhentismo, Barroco e Arcadismo
2. Romantismo: Poesia e Prosa  
3. Realismo / Naturalismo    
4. Parnasianismo
5. Simbolismo
6. Pré-Modernismo
7. Modernismo e Tendências 
Contemporâneas

LÍNGUA INGLESA
O exame de Língua Inglesa destina-se 
a testar a capacidade do candidato em 
compreender e interpretar textos, 
assim como avaliar os seus 
conhecimentos a respeito das 
estruturas básicas desta língua.
A prova será exclusivamente escrita a 
nível da Escola do Ensino 
Fundamental e Médio; os textos serão 

extraídos de fontes atuais, podendo ser 
adaptados ou não.
Conteúdo Programático:
1. Reading Compreenchension
2. Morphosyntax
    Pronouns - Verbs - Adverbs -  
    Prepositions - Conjunctions

LÍNGUA ESPANHOLA
O exame de Língua Espanhola tem 
como objetivos principais testar a 
capacidade do candidato em 
compreender e interpretar textos e 
avaliar seus conhecimentos a respeito 
das estruturas básicas desta língua.
A prova será exclusivamente escrita e 
a nível da Escola do Ensino Médio.
A formulação dos quesitos poderá ser 
realizada em Português ou Espanhol.
Os textos poderão ser de autores 
modernos e/ou contemporâneos, 
podendo ser adaptados ou não.
Conteúdo Programático:
1. Compreensão de textos extraídos de 
jornais, revistas ou textos dos livros 
didáticos ou não
2. Vocabulário e expressão idiomática 
mais frequentes.
3. Estruturas gramaticais relacionadas 
com os programas do Ensino Médio.
4. Alfabeto, Acentuação, Divisão 
Silábica, Artigo e Contração, Verbos 
Regulares, Verbos Auxiliares, Verbos 
Irregulares: 12 classes; Verbos 
Irregulares, Verbos Reflexivos, 
Particípios Irregulares, Substantivo, 
Adjetivo, Numerais, Pronome, 
Advérbio, Preposição, Conjunção, 
Interjeição, Divergências Léxicas 

HISTÓRIA
1. História Geral
2. História: Conceitos e Objetivos
3. A Pré-História, Antiguidades: 
Orientais e Clássicas, Idade Média: 
Europa Ocidental e Medieval, A 
Transição do Feudalismo para o 
Capitalismo, O Renascimento, As 
Reformas Religiosas, O Estado 
Nacional e o Absolutismo, A Revolução 
Burguesa na Europa, O Capitalismo no 
Século XIX, Primeira Guerra Mundial, A 
Resolução Social na Rússia, 
Democracia x Totalitarismo, O Mundo 
após a Segunda Guerra Mundial, O 
Oriente Médio.
4. História do Brasil
5. O Brasil Pré-Colonial, O Processo  
de  Colonização:  Os  fundamentos da  
exploração mercantilista e a formação 
da  sociedade açucareira, O Domínio 
dos  Holandeses no Brasil, A Expansão 
Territorial  do Séculos XVI e XVII, O 
Extrativismo Mineral no Brasil, A 
Evolução da Estrutura Administrativa 
do Brasil Colonial, O Processo de   
Independência, O Primeiro Reinado, O 
Período Regencial, O Segundo 
Reinado, 

6. A Crise da Monarquia e a 
Proclamação da República, A 
República da Espada, A “República do 
Café com Leite”, A Era Vargas, A 
República do Popularismo (1946-
1964), Os Governos Militares (64/85), A 
Nova República, A Cultura Brasileira no 
Século XX.

GEOGRAFIA
1. Ciência Geográfica
2. Planeta Terra
3. Sistema de Representação 
Cartográfica
4. Clima, Hidrografia e Elementos da 
Geografia
5. Formação do Relevo terrestre, Os 
solos (Pedologia), Vegetação e Fauna
6. A população e o espaço urbano 
(mundial), Urbanização, Espaço 
Agrário
7. As atividades industriais e as fontes 
de energia
8. Problemas de atualidades 
geográficas: Aspectos sócio-político-
econômico que despertaram interesse 
mundial
9. O espaço brasileiro: dos elementos 
naturais e organização do território
10. Elementos da Geografia de 
Pernambuco.

MATEMÁTICA
1. Fundamentos Aritméticos
2. Conjuntos Numéricos
3. Funções
4. Função Polinomial do 1º e 2º Grau
5. Função Exponencial e Função 
Logarítmica
6. Matrizes, Determinantes e Sistema 
Lineares
7. Análise Combinatória e Binômio de 
Newton
8. Geometria Plana, Geometria 
Espacial, Geometria Analítica e 
Trigonometria.

QUÍMICA
1. Química Geral
2. Química Orgânica
3. Físico-química

FÍSICA
1. Mecânica
2. Física Térmica
3. Óptica Geométrica
4. Eletricidade
5. Teoria da Relatividade Especial

BIOLOGIA
1. Citologia
2. Histologia
3. Fisiologia
4. Taxologia
5. Botânica
6. Programa de Saúde
7. Genética
8. Evolução
9. Ecologia

www.facol.com
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CURSOSCOD

ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado - 4 anos de duração)

Portaria MEC nº 932/01-D.O.U. 21/05/01 e Portaria MEC nº 223 - D.O.U. 09/06/06
01

03

ENFERMAGEM (Bacharelado - 5 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 332/14, DE 27 DE MAIO DE 2014 Publicado em 28 de Maio de 2014

04
DIREITO (Bacharelado - 5 anos de duração)

Portaria MEC nº 1248/01-D.O.U. 26/04/02 e Portaria MEC nº 604 - D.O.U. 21/03/11

05

06

EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado - 4 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 322, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 Publicado em 31 de dezembro de 2012

08

TURISMO COM ÊNFASE EM GASTRONOMIA (Bacharelado - 4 anos de duração)

Portarias MEC nº 644/01-D.O.U. 04/04/01 e Portaria MEC nº 223 - D.O.U. 09/06/06

10

11

12

13

14

15

17

MARKETING (Bacharelado - 4 anos de duração)

Portaria MEC nº 932/01-D.O.U. 21/05/01 e Portaria MEC nº 223 - D.O.U. 09/06/06

07

18

PEDAGOGIA (Licenciatura - 4 anos de duração a partir de 2016.1)

Portaria MEC nº: 764/07 - D.O.U 13/09/07 e Portaria MEC nº 286 - D.O.U 25/07/11

FISIOTERAPIA (Bacharelado - 5 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 278, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 Publicado em 28 de dezembro de 2012

ENGENHARIA CIVIL (Bacharelado - 5 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 239, DE 05 DE MARÇO DE 2015 Publicado em 12 de Março de 2015

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Bacharelado - 4 anos de duração)

Portaria MEC Nº 265, DE 27 DE MARÇO DE 2015 Publicado em 31 de Março de 2015

ODONTOLOGIA (Bacharelado - 5 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 488, DE 26 DE JUNHO DE 2015 Publicado em 29 de Junho de 2015

JORNALISMO (Bacharelado - 4 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 817, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 Publicado em 30/10/2015

ENGENHARIA DA PRODUÇÃO (Bacharelado - 5 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 565, DE 27 DE SETEMBRO DE 2016 Publicado em 28/09/2016

02
ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado - 5 anos de duração)

Portaria MEC nº 34/16, DE 01 DE MARÇO DE 2016 Publicado em 02 de março de 2016

TOTAL DE
VAGAS

ORDEM DE
PREFERÊNCIA

50 Opção 101
50 vagas - Noite

50

80

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

Opção 103
50 vagas - Noite

Opção 105
40 vagas - Noite

Opção 104
40 vagas - Tarde

Opção 113
50 vagas - Noite

Opção 106
50 vagas - Noite

Opção 107
50 vagas - Noite

Opção 108
50 vagas - Noite

Opção 119
50 vagas - Noite

Opção 111
50 vagas - Noite

Opção 112
50 vagas - Noite

Opção 114
50 vagas - Manhã

e Tarde

Opção 116
50 vagas - Noite

Opção 115
50 vagas - Tarde

Opção 117
50 vagas - Noite

Opção 120
50 vagas - Noite

Opção 119
50 vagas - Noite

50 Opção 102
50 vagas - Noite

09
FARMÁCIA (Bacharelado - 5 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 816, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 Publicado em 30/10/2015
50 Opção 110

50 vagas - Noite

16
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Bacharelado - 4 anos de duração)

Portaria MEC nº 133/04-D.O.U. 14/01/04
50 Opção 118

50 vagas - Noite

SERVIÇO SOCIAL (Bacharelado - 4 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 565, DE 27 DE SETEMBRO DE 2016 Publicado em 28/09/2016

LOGÍSTICA (Tecnológo - 2 anos de duração)

PORTARIA MEC Nº 322/12, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 Publicado em 29 de dezembro de 2012
50



8.2 Na classificação descrita, tanto na 1ª como na 
2ª opção, a indicação do curso prevalece sobre o 
argumento de classificação (total de pontos).

8.3 Será eliminado do Concurso o candidato que 
deixar de comparecer a uma das provas, por 
qualquer que seja o motivo, ou obtiver pontuação 
inferior a 3 (três) na prova de Redação.

8.4 Em caso de empate, terá preferência o 
candidato de melhor desempenho na Prova de 
Redação; permanecendo o empate, lavar-se-á em 
conta o melhor desempenho na Prova de Língua 
Portuguesa; permanecendo ainda o empate, 
prevalecerá o melhor desempenho na prova da 
matéria seguinte, na sequência do conjunto de 
provas.

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1 A divulgação dos resultados do Concurso 
Vestibular será feita de acordo com o Calendário do 
Concurso.

9.2 As listagens dos candidatos classificados ou 
remanejados por curso e turno serão afixadas na 
COVESFA/COPSEFA, Secretaria da FACOL, na 
Rua do Estudante, 85, Bairro Universitário - Vitória de 
Santo Antão – PE.

10. DA MATRÍCULA

10.1 A matrícula na FACOL é obrigatória e inadiável 
para todos os candidatos classificados.

10.2  Somente adquirirá a condição de aluno regular 
na Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – 
FACOL o candidato classificado e que cumprir 
integralmente o calendário do vestibular.

10.3  O candidato classificado está convocado a 
efetuar a sua matrícula nos termos estabelecidos no 
Calendário do Vestibular, mediante a apresentação 
da seguinte documentação:

a) cópia e original da Cédula de Identidade e CPF;

b) cópia e original da Certidão de Nascimento ou 
Casamento;

c) cópia e original do comprovante de quitação com 
as obrigações militares (se do sexo masculino e 
maior de 18 anos);

d) cópia e original do Título de Eleitor (se maior de 18 
anos) e do comprovante do exercício eleitoral;

e) original da Ficha 19 (Histórico do Ensino Médio) 
com reconhecimento de firma da direção;

f) 01 fotografia 3x4 recente e de boa qualidade;

g) cópia do comprovante de residência;

h) comprovante de pagamento da primeira parcela 
da semestralidade de 2019.2, correspondente à 
matrícula.

10.4 Será eliminado, por desistência tácita, o 
candidato que, sem prejuízo de qualquer outro 
motivo aqui não especificado:

a) não efetuar sua matrícula nos dias e horários 
previstos no Calendário do Vestibular;

b) deixar de fazer a entrega, por ocasião da 
matrícula, de quaisquer documentos exigidos;

c) deixar de efetuar o pagamento da primeira parcela 
da semestralidade/2019.2.

10.5  Na impossibilidade de comparecimento do 
candidato, para efetuar a matrícula na FACOL, esta 
poderá ser feita por seu procurador, desde que sejam 
observadas as condições e prazos constantes no 
Calendário do Vestibular e seja apresentada a 
procuração devidamente registrada.

10.6 As vagas geradas pelo não comparecimento de 
candidatos classificados à matrícula, ou pelo não 
atendimento às exigências da mesma, serão 
preenchidas, de imediato, pelo remanejamento de 
candidatos já aprovados e não classificados.

10.7  O candidato que, após a realização de sua 
matrícula, e, por motivos alheios à sua vontade, vier a 
desistir desta, somente terá direito à devolução de 
50% do valor correspondente pago no ato da mesma, 
quer seja total ou parcial, desde que a desistência 
ocorra até o vencimento da Segunda mensalidade.

10.8  Encerrado o processo de matrícula, as vagas 
não preenchidas por desistência de candidatos 
classificados serão oferecidas aos candidatos 
aprovados e ainda não classificados dos cursos com 
disponibilidade de vagas. O candidato poderá fazer a 
reopção por um ou dois cursos. Todo processo de 
reopção seguirá as mesmas normas do Concurso, 
obedecendo ao Calendário do Vestibular.

10.9  Somente será permitida a matrícula do 
candidato no turno para o qual prestou o exame do 
vestibular. Transferência de turno só poderá ser 
realizada no caso da existência de vaga para o turno 
pretendido.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

11.1  Havendo alguma mudança nas normas e 
informações contidas neste manual, prevalecerá o 
Edital do Concurso Vestibular.

11.2  O Concurso Vestibular somente será válido 
para matrícula no semestre em que for realizado.

11.3  Algumas aulas ou outras atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, previstas nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos, poderão ocorrer também 
aos sábados, no turno da manhã e/ ou tarde, 
independente do turno de funcionamento do curso 
escolhido pelo candidato.

11.4 O estágio curricular supervisionado 
normalmente ocorre nos turnos da manhã e/ ou 
tarde, em variados dias da semana, independente do 
turno de funcionamento do curso (o estágio acontece 
em alguns semestres letivos, conforme matriz 
curricular de cada curso). 

11.5  Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Coordenadora do Concurso, ouvida a 
Direção da Faculdade.

A Comissão.
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Associação Vitoriense de Educação, Ciências e Cultura 
– AVEC, mantenedora da Faculdade Escritor Osman da 
Costa Lins – FACOL,  estabelecimento particular de 
Educação Superior com sede na Rua do Estudante, 85, 
Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE, 
Credenciada pelo Ministério da Educação – MEC, 
conforme Portaria nº 644 de março de 2001, 
publicada no Diário Oficial da União – D.O.U.  aos 02 
de abril de 2001, e Recredenciada pelo MEC através da 
Portaria Nº  350, de 05 de abril de 2012, publicada no 
D.O.U. aos 10 de abril de 2012. 

A Faculdade Escritor Osman da Costa Lins (FACOL)  ,
através da COVESFA/COPSEFA, divulga, por 
intermédio deste manual, as normas complementares 
ao Edital de Abertura de Inscrições do Processo 

Seletivo 2019.2 e ao Aviso de Edital, publicado no site 
www.facol.com, no dia 15 de maio de 2019  .

Ao inscrever-se no Processo Seletivo 2019.2, o 
candidato aceita, de forma irrestrita, as condições 
contidas neste Manual do Candidato. Em caso de 
inscrição realizada por intermédio da Internet, 
concorda com as normas prescritas na home page 
www.facol.com e constantes deste Manual. 

Para todos os efeitos legais, este Manual e as diretrizes 
especificadas na home page constituem partes 
integrantes do Edital do Processo Seletivo 2019. , 2
ficando, automaticamente, desclassificado qualquer 
candidato que deixar de atender às prescrições 
estabelecidas em ambos instrumentos normativos.

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins - FACOL

www.facol.com
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Calendário Vestibular 2019.2

DATA EVENTO

15/05/2019 Publicação do Edital01

15/05/2019
a 

03/06/2019
02

05/06/2019
Entrega dos cartões de inscrição, na sede da FACOL, no horário das 15h às 21h. 
Apresentar, no ato do recebimento, documento de identidade.

03

06/06/2019 Provas: Quinta-feira, início às 19h e término às 22h.04

10/06/2019 Divulgação dos resultados a partir das 20h.05

dias 13, 14 e 
17/06/2019

dias 19, 26, 27 e 
28/06/2019

1ª Matrícula, das 14h às 21h na FACOL.06

18/06/2019 Divulgação do 1º Remanejamento.07

2ª Matrícula - 1º Remanejamento. Das 14h às 21h, na FACOL.08

Inscrições na sede da FACOL e nos postos autorizados em Bezerros, Gravatá,
Moreno, Jaboatão, Limoeiro e outras cidades ou via internet: www.facol.com,
com o pagamento da taxa nos locais acima mencionados.
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00



1. DOS CURSOS

O processo Seletivo será realizado pela FACOL em 
uma única etapa para os Cursos de Graduação em 
Administração (Bacharelado), Arquitetura e 
Urbanismo (Bacharelado), Ciências Contábeis 
(Bacharelado), Direito (Bacharelado), Educação 
Física (Bacharelado), Enfermagem (Bacharelado), 
Engenharia Civil (Bacharelado), Engenharia da 
Produção (Bacharelado), Farmácia (Bacharelado), 
Fisioterapia (Bacharelado), Jornalismo (Bacharelado), 
Marketing (Bacharelado), Odontologia (Bacharelado), 
Pedagogia (Licenciatura), Sistemas de Informação 
(Bacharelado), Serviço Social (Bacharelado), Turismo 
com ênfase em Gastronomia (Bacharelado), Logística 
(Tecnólogo). 

2. DAS VAGAS

O quadro de vagas mostra, para cada curso, o 
número de vagas oferecidas. Total de 980 vagas.

2.1 A Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – 
FACOL reserva-se o direito de não manter o 
oferecimento de opções de cursos que não 
tenham recebido o mínimo de 30 (trinta) 
candidatos inscritos.

2.2 Os candidatos que optarem pela utilização da 
nota do ENEM para ingresso nos cursos FACOL, 
deverão participar da concorrência das vagas 
sem a realização do processo seletivo, desde 
que tenham nota igual ou superior a 300 pontos e 
não tenham zerado a redação.

3. DA INSCRIÇÃO

Após o preenchimento do formulário de 
inscrição, cumprir o item 2 do calendário do 
Processo Seletivo, devendo:

a) entregar o formulário de inscrição com foto 3x4 
recente e de boa qualidade;

b) pagar a taxa de R$ 30,00 (trinta reais);

c) entregar cópia (de boa qualidade) da cédula de

identidade e CPF.

Em hipótese alguma, o cartão de inscrição 
poderá ser entregue por procuração, uma vez 
que esse cartão é um documento individual de 
identificação para o Concurso. O candidato que, 
após a realização de sua inscrição e por motivos 
alheios à sua vontade, vier a desistir, não terá 
direito à devolução do valor pago na inscrição, 
quer seja total ou parcial.

4. DAS NORMAS

O candidato se inscreverá para o Processo 
Seletivo, indicando no seu formulário de 
inscrição um ou dois cursos a que pretende 
concorrer, escolhendo a ordem de preferência.

O candidato poderá concorrer às vagas 
oferecidas para cada um dos cursos escolhidos, 
para ingresso no período letivo em relação ao 
turno da manhã e/ ou tarde, ou da noite, desde 

que conste no preenchimento do seu formulário 
de inscrição.

5. DAS  PROVAS

Os candidatos inscritos para o Processo Seletivo 
deverão submeter-se às provas de acordo com o 
seguinte calendário: 

Para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia 
da Produção e Sistemas de Informação:

Para os Cursos de Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Odontologia:

Para os demais cursos:

5.1 As questões das provas do Processo Seletivo 
versarão sobre os conteúdos constantes nos 
programas divulgados através da publicação 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS - PROCESSO 
SELETIVO 2019.2 DA COVESFA/COPSEFA, adiante.

5.2 O local de realização das provas estará 
indicado no cartão de inscrição de cada 
candidato.

5.3 O candidato deverá comparecer ao local da 
prova com 1 hora de ANTECEDÊNCIA para o 
início das provas, a fim de identificar o prédio, o 
setor e a sala em que irá realizar as provas.

5.4 Em hipótese alguma será permitida a entrada 
de candidatos no local de realização das provas 
após o horário previsto para o início das provas.

5.5 Em hipótese alguma será permitida a entrada 
de candidatos no local de realização das provas 
portando máquina de calcular, telefone celular ou 
qualquer outro tipo de aparelho eletrônico de 
comunicação. 

5.6 O candidato deverá apresentar na entrada do 
local das provas o cartão de inscrição e 
documento oficial de identificação com foto. 

5.6.1 São considerados pela COVESFA/COPSEFA 
como documentos oficiais de identificação:

- carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, 
pela Secretaria de Defesa Social ou órgão 
equivalente, pelo Corpo de Bombeiros Militar ou 
Polícia Militar;

- carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional (ordens, conselhos 
etc.);

- passaporte;

FACOL - Faculdade Osman Lins
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REDAÇÃO - LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA - LÍNGUA ESTRANGEIRA
MATEMÁTICA - FÍSICA - QUÍMICA - BIOLOGIA

QUINTA-FEIRA
06/06/2019
19h às 22h

QUINTA-FEIRA
06/06/2019
19h às 22h

REDAÇÃO - LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA - LÍNGUA ESTRANGEIRA
MATEMÁTICA - FÍSICA - QUÍMICA

REDAÇÃO - LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA - LÍNGUA ESTRANGEIRA
MATEMÁTICA - HISTÓRIA - GEOGRAFIA

QUINTA-FEIRA
06/06/2019
19h às 22h

- certificado de reservista;

- carteiras funcionais do Ministério Público;

- carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como 
identidade;

- carteira de trabalho;

- carteira nacional de habilitação (modelo com 
foto).

IMPORTANTE!

Não serão aceitos como documento de 
identificação aqueles documentos que estiverem 
fora do prazo de validade.

5.7 O candidato só poderá ausentar-se da sala 
depois de transcorridas duas horas do início das 
provas.

5.8 Será eliminado do Concurso o candidato que 
for surpreendido:

 - Comunicando-se com outro candidato;

 - Consultando qualquer tipo de material 
informativo;

 - Usando ou tentando usar qualquer método 
fraudulento;

 - Usando máquina de calcular, telefone celular 
ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico de 
comunicação;

 - Desacatando ou faltando com o respeito a 
qualquer membro da Comissão do Vestibular e 
seus representantes ou a outros candidatos.

5.9 Em hipótese alguma será concedida a 
revisão de prova total ou parcial.

5.10 A marcação do cartão resposta é definitiva, 
devendo o candidato ter o máximo de atenção, 
pois será eliminada a questão que tiver duas ou 
mais alternativas assinaladas ou ainda qualquer 
tipo de rasura. A marcação deverá ser feita 
apenas com caneta azul ou preta.

6. DA REDAÇÃO

6.1 A duração máxima da Prova de Redação será 
de 2h (duas horas); encerrado esse tempo, os 
fiscais recolherão o caderno de redação.

6.2 O desenvolvimento do tema proposto deverá 
ser feito com o mínimo de 20 (vinte) e o máximo 
30 (trinta) linhas.

6.3 Em hipótese alguma o candidato poderá 
escrever qualquer sinal identificador de sua 
autoria no caderno de redação; a presença de 
qualquer sinal identificador levará à anulação 
total da prova, à qual será atribuída nota zero.

6.4 A prova de redação será de caráter 

classificatório e eliminatório, com valor de 0 
(zero) a 10 (dez). Estará eliminado o candidato 
que obtiver nota inferior a 3 (três).

7. DAS DEMAIS PROVAS

7.1 As demais provas serão compostas de 
questões de múltipla escolha e a quantidade de 
questões obedecerá à distribuição de acordo 
com o quadro abaixo:

Para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia 
da Produção e  Sistemas de Informação:

Para os cursos de Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e 
Odontologia:

Para os demais cursos: 

8. DA CLASSIFICAÇÃO

8.1 As vagas oferecidas para cada curso serão 
preenchidas em função do argumento de 
classificação e das preferências definidas pelos 
candidatos nos seus formulários de inscrição.

www.facol.com
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Língua Portuguesa / Literatura

Língua Inglesa ou Espanhola

Matemática

Química

Física

DISCIPLINA PONTOSDIST. DO Nº
DE QUESTÕES

Nº DE
QUESTÕES

08

03

10

04

05

11

10 200

220

180

Total de Pontos da Prova Objetiva 600

Redação 01 tema
Linhas

(20 min. 
30 max.)

400

09

Total de Pontos do Processo Seletivo FACOL 1000

Língua Portuguesa / Literatura

Língua Inglesa ou Espanhola

Química

Matemática

Física

Biologia

DISCIPLINA PONTOSDIST. DO Nº
DE QUESTÕES

Nº DE
QUESTÕES

08

03

04

02

03

11 220

180

Total de Pontos da Prova Objetiva 600

Redação 01 tema
Linhas

(20 min. 
30 max.)

400

09

Total de Pontos do Processo Seletivo FACOL 1000

10 20010

Língua Portuguesa / Literatura

Língua Inglesa ou Espanhola

Matemática

História

Geografia

DISCIPLINA PONTOSDIST. DO Nº
DE QUESTÕES

Nº DE
QUESTÕES

10

05

05

05

05

15

05 100

300

200

Total de Pontos da Prova Objetiva 600

Redação 01 tema
Linhas

(20 min. 
30 max.)

400

10

Total de Pontos do Processo Seletivo FACOL 1000
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