Processo Seletivo
2020 / 2º semestre

FACULDADE DO FUTURO

em sua maioria, por Mestres e Doutores comprometidos com o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão, através de aulas dinamizadas por recursos didáticos
sofisticados e a aplicação prática em laboratórios equipados com
instrumentos de última geração.
A instituição recebeu nota máxima do MEC em todas as dimensões
avaliadas (organização didático-pedagógica, corpo docente e instalações).Os
cursos hoje da Faculdade do Futuro são reconhecidos com excelente
avaliação. O que se fez, foi feito para você.
Valeu e vale o resultado. O maior reconhecimento é tê-lo aqui neste
Processo Seletivo. Sua escolha reforça o compromisso em fazer de nosso
trabalho um instrumento de transformações e busca de soluções conjuntas
que se voltem em profissionalismo, humanismo, solidariedade e uma nova
forma de se pensar a educação superior em Manhuaçu, em Minas e no
Brasil.
Ficamos lisonjeados por sua escolha!
Parabéns pela opção!
Desejamos-lhe sucesso nesta etapa e torcemos para que você possa
transformar-se em um profissional competente e consciente de que sua
atividade é muito importante para a construção de uma nova sociedade. A
Faculdade do Futuro é sua parceira na busca do seu objetivo.
Boa sorte!
Informações do processo seletivo
Cursos: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física (licenciatura), Enfermagem,
Engenharia Civil, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia.

Instruções ao Candidato
Mensagem da Direção
Seja bem-vindo ao Processo Seletivo/2020 2º semestre da Faculdade
do Futuro. Sua escolha já demonstra seu perfil. Um futuro profissional que
deseja investir em qualidade e capacidade aliadas a uma formação
humanística e cidadã.
A Faculdade do Futuro é uma Instituição que, vários anos de serviços
à comunidade, tem investido na formação profissional e na ampliação de
novas oportunidades para o egresso no mercado de trabalho sem, contudo,
perder de vista a preocupação com formação de cidadãos comprometidos
com as transformações sociais.
A excelência na educação é a meta da Faculdade do Futuro que não
mede esforços em canalizar investimentos. O corpo docente é constituído,

Inscrições:
• De 04 de junho a 31 de agosto de 2020, pela Internet, no endereço
http://www.faculdadedofuturo.edu.br/vest/
• Valor da Inscrição: gratuita para esta edição especial do vestibular
online
Documentos necessários:
Havendo aprovação do candidato os documentos necessários deverão ser
enviados para a secretaria da Faculdade do Futuro até as datas previstas no
edital deste processo seletivo.
Das Provas:

•
•

Português: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, sendo 6
questões.) = 6 pontos
Conhecimentos gerais 6 questões = 6 pontos

Data das Provas:
Realizadas de forma online no site da faculdade durante o período prevista
no edital do processo seletivo.

Duração: O período de duração das provas é de 01 (uma) hora
Resultados: Serão disponibilizados no próprio site após a realização da
prova.
Matrículas dos classificados:
Imediata, de forma online, após a aprovação do candidato e o correto
preenchimento do formulário de matrícula, com sua posterior comprovação
documental, conforme prevê o edital.
Atendimento presencial:
Das 14h às 17h na Secretaria da Faculdade: Rua Duarte Peixoto, nº 259,
Bairro Coqueiro
Contatos telefônicos: (033) 99978-9000 ou (033) 3331-1214

Programa das provas
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA
O objetivo geral das provas de Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira é avaliar a habilidade do candidato na leitura e produção de textos,
em função da vida social, como um todo, e da vida universitária, em
particular.
Será avaliado o desempenho do candidato quanto a habilidades de
leitura – compreensão e interpretação de textos - e quanto a conhecimentos
linguísticos aplicados ao uso da língua.
As questões versarão sobre os textos apresentados e sobre as obras
indicadas para a leitura, levando em conta a organização e inter-relação de
ideias, a expressão linguística e a dimensão comunicativa desses textos.
Será avaliada a capacidade do candidato de estabelecer relações entre cada
texto e aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais da

época em que ele foi produzido e da atualidade. As obras literárias poderão
ser utilizadas para avaliação dos conhecimentos relativos a elementos
estruturadores do texto.
• Conhecimentos linguísticos
• Adequação pragmática: uso apropriado de variantes linguísticas,
de acordo com a organização conceitual e formal do texto e com as
situações de comunicação – locutor, interlocutor, tema, contexto.
• Adequação conceitual, pertinência, relevância e articulação dos
argumentos e textos - intertextualidade e coerência.
• Expressão adequada quanto:
o à seleção vocabular;
o ao emprego de nomes e pronomes;
o ao emprego de tempos e modos verbais;
o a estruturação sintática e semântica dos termos na oração e
das orações no período;
o ao emprego da regência, da concordância e dos mecanismos
de coesão;
o à paragrafação.
• Correção, de acordo com a norma culta:
• na grafia
• na relação entre os termos da oração e entre orações;
• no emprego de sinais de pontuação.
• Formação e estrutura de palavras.
• Elementos da organização textual: segmentação, ordenação,
articulação.
➢ NOÇÕES DE TEORIA DA LITERATURA
• A literatura como arte da palavra e a obra literária como objeto e
semiológico.
• Relações da literatura com a história e a cultura brasileira.
• Os gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático.
• Elementos da narrativa e do poema:
• personagem, ponto de vista, espaço, tempo, enredo;
• aspectos visuais e sonoros;
• processos metafóricos e metonímicos.
• A intertextualidade e metalinguagem na composição do texto
literário:
➢ A LITERATURA BRASILEIRA
• Noções da história da literatura brasileira: do período colonial à
atualidade.
• A Literatura Brasileira e o processo histórico de constituição da
identidade nacional:
• o particular e o universal na Literatura Brasileira;

•
•
•
•

relações da Literatura Brasileira com outras literaturas,
particularmente as europeias.
Identidade da Literatura Brasileira:
fatores constitutivos da Literatura Brasileira: as tradições culturais
europeias, africanas e americanas;
a língua falada no Brasil e sua apropriação pela Literatura Brasileira

•
•
•
•
•
•
•

CONHECIMENTOS GERAIS:
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Geografia do Brasil
Quadro natural
Geologia e relevo
Clima
Vegetação
Hidrografia
Quadro Humano
Urbanização e concentração populacional
Fluxo migratório
Migrações internas
Migrações externas
Migrações e questão ambiental
Tendências da demografia brasileira nos últimos 50 anos
Quadro Econômico
Regionalização e atividades econômicas
Configuração na nova ordem social
Geografia Geral
Cartografia
Coordenadas geográficas
Tipos de orientação
Fuso horário
Geografia Física
Estrutura interna da Terra
Deriva continental e tectônica das placas
Geologia e relevo
Climas e características atmosféricas
Fitogeografia e sua espacialidade
Hidrografia
Geografia Humana e Econômica
As grandes questões ambientais do planeta
Estrutura dinâmica e condições sócio-econômicas da população
mundial
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A nova ordem política mundial
Transição da polaridade de poder
A geografia política e análise dos focos de tensão
Globalização e formação de blocos econômicos na perspectiva
neoliberal
História Geral
História Moderna (1453 – 1789)
Aspectos sociais da Europa e América do Norte no período
moderno.
Principais revoluções modernas: Revoluções Inglesas do século
XVII, Revolução americana de 1776 e Revolução Francesa de
1789.
Processo de industrialização: primeira Revolução Industrial
Princípios jurídicos e filosóficos do século XVIII: a Filosofia das
Luzes
História Contemporânea (1789)
O século XIX europeu: democracia e socialismo
O século XIX: revolução russa (1917); regimes totalitários
(fascismo); crise econômica de 1929; guerras mundiais, guerra fria
e descolonização da África e da Ásia.
Formação de blocos econômicos e globalização
História do Brasil
Período Colonial (1500 – 1822)
Características gerais da colonização do Brasil
Exploração da mão-de-obra escrava
Traços gerais da economia colonial
Brasil Independente: Período Monárquico (1822 – 1889)
Organização do primeiro reinado: constituição de 1824
O segundo reinado: traços gerais do reinado de Pedro II
As leis antiescravistas no Brasil
Proclamação da República, causas e conseqüências.
Brasil independente: Período Republicano
O período republicano: organização institucional (Constituições),
jurídicas e desenvolvimento social.
Características políticas; economia do café e processo de
industrialização.
ATUALIDADES
Jornais, Tele-jornais, revistas e outros.

