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FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/FDCL/FUMES 

 

Processo Seletivo Agendado 2º semestre 2020 
1- O Edital completo encontra-se publicado na imprensa local e também 
está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.fdcl.com.br 
 
2 - PROVAS 
 
O candidato se submeterá às provas de: 
 
2.1 – Redação (Requerimento) 
2.2 – Conhecimentos Gerais 
 
3 - DATAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO 
 
De 08 de junho de 2020 até 31 de julho de 2020, em horário selecionado pelo aluno. 
 
4 - NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
As provas serão realizadas eletronicamente em plataforma disponibilizada pela FDCL. 
 
5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
As provas do Processo Seletivo se limitarão ao núcleo comum obrigatório do ensino de 2º 
Grau (Lei n.º 9.394/96) e serão elaboradas de acordo com os programas apresentados 
neste manual. 
 
6 - AVALIAÇÃO 
 
Perfil das provas e critérios de avaliação. 
 
A prova de Conhecimentos Gerais terá 20 (vinte) questões objetivas de escolha múltipla, 
relativas à: 

- Língua Portuguesa e Literatura Brasileira  
- Geografia      
- História 
- Atualidades / Conhecimentos Gerais  
  
      

A prova de Redação consistirá na elaboração de texto escrito na forma de um 
requerimento simples ou complexo, levando-se em conta, quando da correção, os 
seguintes aspectos: adequação ao tema e aos objetivos da proposta, a formalidade, 
impessoalidade, coerência, coesão e pertinência argumentativa; paragrafação, 
estruturação de frases, morfossintaxe e adequação vocabular; acentuação, ortografia e 
pontuação, tudo de acordo com a nova ortografia. 
 
Estrutura das questões objetivas e preenchimento do cartão: 
 
Cada questão da prova objetiva constitui-se de enunciado e de 4 (quatro) alternativas, 
devendo ser assinalada apenas uma das alternativas. 
 
Sugerimos que inicie a avaliação apenas quando estiver em um local calmo, silencioso e 
com uma conexão estável e segura, uma vez que a avaliação possui tentativas limitadas a 
2 (duas) vezes não sendo possível excluir qualquer envio ou aumentar o número de 
tentativas.  
 
 
Bibliografia Sugerida para o requerimento: DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. 
Curso de Português Jurídico. 11.ed. São Paulo: Atlas, Edição de acordo com o nova 
ortografia. 
 
    6.1 Requerimento: Conceito e Estrutura 
 
O requerimento é o mais formal dos documentos, devendo ser redigido em 3ª pessoa, 
vedado o emprego de palavras de gentileza e agradecimentos, próprias da redação 
comercial. Requerer é pedir deferimento a uma solicitação feita por alguém – Requerente 
– a uma competente para dela conhecer. 
Considerada a relação formal e impessoal que se estabelece entre as partes, e estrutura 
do requerimento também será rígida: 

1. Vocativo: autoridade que tem competência ratione materiae. Não se coloca 
nome, e sim o cargo ou função; 

2. Qualificação do requerente: dados suficientes para identificá-lo; 
3. Presença do verbo requerer ou de seus sinônimos, exemplo solicitar; 
4. O pedido e suas especificações; 
5. Fecho; 
6. Local e data; 
7. Assinatura do Requerente. 

 
 

61.1 Estrutura do requerimento simples 



 2

Cuida-se de pedido certo, não polêmico, apoiado em norma legal ou administrativa, 
sendo, assim, Judicial ou Extrajudicial. 
É redigido em um único parágrafo gráfico, em linguagem objetiva e concisa. 
 
A tradição cristalizou e fecho: 
 
Nestes Termos, 
P. Deferimento 
 
Como opção aos que pretendem fugir da polêmica, há os que empregam o pronome 
relativo:  
 
Termos em que 
P. Deferimento. 
 
Outras observações são oportunas, ao se comentar a estrutura do requerimento simples: 
1 – Há entre os profissionais do Direito da atualidade o costume de colocar minúsculas no 
fecho; além de evitar a abreviatura do verbo pedir: 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 
2 – Também, já se faz freqüente a simplificação da fórmula: 
Pede deferimento. 
3 – São usadas, como variantes, as abreviaturas E. (espera) e A. (aguarda). 
4 – Não e recomendável o fecho formulado em período gramatical: Nestes termos, pede 
deferimento. 
5 – É totalmente inadequada a formula empregada, raríssimas vezes, na redação 
comercial: 
N.T. 
P.D. 
 
6.1.2 - Modelo de Requerimento Simples 
 Ilmo Sr. Gerente do Departamento Pessoal da Alegria Brinquedos Ltda. 
 

        JÚLIO NEVES, chefe do Departamento de Vendas, Solicita de V.S.ª abono de 
faltas dos dias 15, 16 e 17 do corrente mês, por motivos de saúde, conforme incluso 
atestado médico. 

        Termos em que 
         P. Deferimento. 
         São Paulo, 18 de abril de 1999 
          ___________ 
            Júlio Neves 

 
 
6.2 Estrutura do requerimento complexo 
 
Cuida-se de pedido articulado, distribuindo a narrativa dos fatos e argumentos em 
parágrafos gráficos. 
A estrutura é a mesma do requerimento simples, havendo entre a narrativa dos fatos e o 
fecho, uma frase de transição, reiterativa do pedido com as variedades seguintes: 

a. Isto posto, requer... 
b. Isso posto, requer... 
c. Posto isto, requer... 
d. Posto isso, requer... 
e. Pelo exposto, requer... 

 
6.2.1 – Modelo de Requerimento Complexo 
 
Ilmo. Sr. Gerente do Departamento Pessoal da Alegria Brinquedos Ltda. 
 
 
 
 
 

           JÚLIO NEVES, chefe do Departamento de Vendas, Comparece Perante.      
V.S.ª a fim de expor e solicitar o que se segue: 

          O requerente foi convidado para proferir palestra no “Simpósio Nacional de 
Vendas”, ocorrido em Curitiba, nos dias 15 e 16 do corrente mês. 

          Considerando que o evento contribui não só para a vida curricular do 
Requerente, mas também ao prestigio da empresa, o convite foi aceito, razão por que das 
ausências nos dias acima mencionados. 

          Também, a palestra proferida pelo Requerente mereceu elogios da 
imprensa local, justificando plenamente a sua presença no evento. 
Posto isso, requer de V.S.ª. abono das faltas e demais benefícios trabalhistas.  
                        Termos em que 
                        P. Deferimento. 
                        São Paulo, 17 de junho de 1999. 
 
                         _________________________ 
                                   JÚLIO NEVES 
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7- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADO 
 
Não serão fornecidos resultados por telefone, em nenhuma hipótese. 
O resultado do Processo Seletivo será divulgado para o candidato no seu endereço 
eletrônico com a convocação para matrícula e publicado na internet no endereço 
eletrônico www.fdcl.com.br 
 
8 - VALIDADE 
 
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou revisão de provas, nem poderá o 
candidato recorrer quanto ao seu conteúdo ou julgamento. 
 
Os resultados deste Processo Seletivo terão validade somente para o 2º semestre letivo 
de 2020 e a efetivação da matrícula deverá obedecer ao disposto neste manual, no edital 
e demais normatizações internas da FDCL. 
 
9 - DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO 
 
Ficarão eliminados os candidatos que obtiverem nota zero em qualquer uma das provas 
e/ ou descumprir as regras do edital ou deste manual. 
 
Também será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
a)  usar de fraude na inscrição ou realização das provas; 
b)  chegar atrasado a qualquer das provas; 
c) infringir quaisquer das normas estabelecidas neste manual ou no edital; 
d) recusar ser identificado; 
e) portar armas. 
 
10 - CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
Desde que não incursos em quaisquer das situações expostas no item 8, os candidatos 
serão aproveitados dentro do critério rigorosamente classificatório, pelo número de 
pontos obtidos. 

 
MATRÍCULA 

 
 
1 - VAGAS EXISTENTES E NORMAS PARA O SEU PREENCHIMENTO 
 

O curso de Direito exige, obrigatoriamente, o tempo no mínimo de (5) cinco anos para 
sua integralização, no forma da lei e as aulas são ministradas de segunda a sexta em seus 
respectivos horários e aos sábados pela manhã para atividades acadêmicas previamente 
agendadas. 
 
 Serão 100 (cem) vagas para o turno da noite, a serem preenchidas pelos candidatos 
aprovados no Processo Seletivo, segundo a ordem de sua classificação. 
 
Havendo vagas em virtude de desistência, serão chamados, a fim de preenchê-las, os 
candidatos classificados imediatamente após o limite de vagas para o período. 
A convocação do candidato subsequente, no caso do item anterior, dar-se-á pelo telefone 
constante da ficha de inscrição no Processo Seletivo, no primeiro dia útil após o 
encerramento da matrícula sendo de responsabilidade do vestibulando a atualização do 
seu endereço e telefone na Secretaria da Faculdade. 
 
Assinala-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o candidato convocado comparecer 
na Secretaria da Faculdade para realização da matrícula, observado o mesmo horário de 
matrícula previsto neste manual. 
 
 
2 – LOCAL E  DATAS  
 
A matrícula dos candidatos aprovados será realizada pela Secretaria da Faculdade de 
Direito de Conselheiro Lafaiete, entre os dias 08 de junho de 2020 a 31 de julho de 2020. 
 
O pagamento da matrícula será feito por meio de boleto bancário fornecido pelo setor 
Financeiro da FDCL ou na tesouraria da FDCL. OBS: Não aceitamos cheques e nem cartão 
de débito ou crédito. 
  
3 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
O candidato aprovado obriga-se a apresentar, no ato da matrícula, a seguinte 
documentação, sob pena de perda do direito de ingresso: 
 
a) requerimento de matrícula fornecido pela Faculdade, devidamente preenchido e 
assinado. O candidato aprovado poderá obter o requerimento de matrícula na página 
eletrônica da FDCL; 
 
b) – O Contrato de Prestação de Serviços deve ser devidamente preenchido e assinado 
pelo candidato aprovado, e, se menor de (18) dezoito anos, pelo seu representante legal. 
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c) – O contrato deverá ainda ser assinado, com firma reconhecida, por dois responsáveis 
financeiros e, também por seu cônjuge se for casado(a), acompanhado das cópias de 
registro civil (casamento ou nascimento), comprovante de residência, CPF e RG (dos 
responsáveis financeiros). 
 
d) – A CONTRATADA poderá, a seu critério, exigir comprovação documental de 
idoneidade patrimonial do(s) RESPONSÁVEL(IS) FINANCEIRO(s) eleito(s) pelo 
CONTRATANTE. 
 
e) – Após analise da idoneidade patrimonial pela CONTRATADA, esta poderá decidir pela 
não aceitação do(s) RESPONSÁVEL(IS) FINANCEIRO(s) indicado(s) pelo CONTRATANTE 
e/ou pela substituição  dos mesmos. 
 
f) – Decidido pela necessidade de substituição do(s) RESPONSÁVEL FINANCEIRO(s) no 
curso do contrato, o CONTRATANTE será notificado por escrito para que, no prazo 
improrrogável de 20 (vinte) dias corridos, proceda à indicação do(s) RESPONSÁVEL(IS) 
FINANCEIRO(s) substituto(s). 
 
g) – Não será admitida fiança prestada por aluno (s) da CONTRATADA ou por ex-alunos 
inadimplente (s) da CONTRATADA, salvo se comprovada a idoneidade patrimonial.  
 
h) – O formulário do contrato de Prestação de Serviços deverá ser obtido na página 
eletrônica da FDCL. 
 
i) prova de estar em dia com suas obrigações eleitorais, mediante apresentação de 1 
(uma) cópia xerográfica do Título de Eleitor e do comprovante de votação da última 
eleição, ou de Certidão de quitação eleitoral expedida pelo Cartório Eleitoral competente, 
acompanhada da via original para conferência; 
 
j) prova de estar em dia com o Serviço Militar Obrigatório, no caso de pessoa do sexo 
masculino, mediante apresentação da documentação 1 (uma) cópia xerográfica do 
Certificado de Reservista ou documento equivalente, acompanhada da via original para 
conferência; 
 
k) 1 (uma) cópia xerográfica da Certidão de Registro Civil (nascimento ou casamento), 
acompanhadas da via original para conferência; 
 
l) comprovante de pagamento da 1ª (primeira) parcela do semestre escolar; 
 
m) 1 (uma) cópia xerográfica atualizada, acompanhada da via original para conferência, 
do comprovante de residência do candidato; 

 
n) 2 (duas) fotos 3 x 4, coloridas e recentes; 
 
o) 1 (uma) cópia xerográfica da Carteira de Identidade, acompanhadas da via original para 
conferência. Observação: Não aceitamos carteira funcional e nem tampouco Carteira de 
Habilitação (CNH), mesmo com foto. 
 
p) 1 (uma) cópia xerográfica do CPF, acompanhada da via original para conferência; 
 
q) 1 (uma) cópia xerográfica do Histórico Escolar ou Certificado de conclusão do Ensino 
Médio ou estudo equivalente, assim declarado por órgão competente, autenticadas em 
cartório. 
 
Todas as folhas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais deverão ser 
rubricadas pelo contratante, responsável financeiro(s) e cônjuges. 
 
Somente serão aceitas cópias legíveis e em bom estado de conservação. 
 
A Secretaria Geral da FDCL poderá aceitar, excepcionalmente e de forma condicionada, 
Declaração de Conclusão de Curso como substituição temporária do Histórico Escolar, 
devendo o matriculado providenciar o documento exigido no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
A matrícula será automaticamente anulada, se o candidato não apresentar, sob 
qualquer pretexto, o Histórico Escolar no prazo assinalado acima. 

 

P R O G R A M A S 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Leitura e interpretação de texto 
 
2. Conhecimento de língua: 
    2.1. Ortografia (NOLP) 
    2.2. Estrutura e formação de palavras 
    2.3. Substantivo: 
  2.3.1. Classificação 
      2.3.2. Flexão 
  2.3.3. Emprego 
    2.4. Pronome: 
  2.4.1. Emprego 
  2.4.2. Colocação 
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    2.5. Verbo: 
  2.5.1. Flexão 
  2.5.2. Emprego de tempos e modos 
    2.6. Regência: 
  2.6.1. Regência verbal 
  2.6.2. Regência nominal 
    2.7. Concordância 
  2.7.1. Concordância verbal 
  2.7.2. Concordância nominal 
 2.8. Pontuação: 
  2.8.1. Pontuação gramatical 
  2.8.2. Pontuação estilística 
   2.9. Estrutura do período e da oração: 
  2.9.1. Aspectos sintáticos 
  2.9.1.1. Termos da oração 
  2.9.1.2. Período  
  2.9.2. Aspectos semânticos 
  2.9.2.1. Figuras de linguagem: figuras de palavras, pensamento, construção. 
   
 
OBS: Será levada em consideração a nova ortografia. 
 

 
 

LITERATURA BRASILEIRA 
 
1. Características da composição em prosa e verso 
2. Estilos de época na Literatura Brasileira: 
    2.1. Barroco 
    2.2. Neoclassicismo 
    2.3. Romantismo 
    2.4. Realismo / Naturalismo / Parnasianismo 
    2.5. Simbolismo 
    2.6. Modernismo 

 
 

REDAÇÃO 
 
A redação consistirá em um requerimento simples ou complexo, observados a 
formalidade e os padrões da norma culta, conforme bibliografia sugerida. 
 

 
HISTÓRIA DO BRASIL E HISTÓRIA GERAL 

 
HISTÓRIA DO BRASIL 

 
1. Descobrimento do Brasil e o período pré-colonizador. 
2. O Brasil Colonial (regências). 
3. Ciclos da Exploração Brasileira. 
4. As Invasões Estrangeiras. 
5. As Revoltas Nativistas. 
6. As Revoltas Anticoloniais. 
7. O Processo de Emancipação Política do Brasil. 
8. Brasil Império. 
9. A crise do sistema colonial. 
10. A Abolição da Escravatura. 
11. Brasil República 
      República Velha 
      República Nova 
      Era Vargas 
      Período Democrático 
      Ditadura Militar 
      República Contemporânea 
      Brasil Atual: Desafios Políticos, Econômicos e Sociais - Século XXI 
      Ideologias Partidárias. 
12. História do Município de Conselheiro Lafaiete. 
13. Atualidades. 

 
 

HISTÓRIA GERAL 
 
1. Estado Moderno 
2. Expansão Européia e Conquista da América  
3. Sociedades Americanas (Astecas, Maias e Incas) 
4. Sociedades Modernas 
    Renascimento 
    Reforma e Contra-Reforma 
    Absolutismo 
    Iluminismo 
5. Sociedades Contemporâneas 
    Império Napoleônico 
    Revolução Francesa 
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    Revolução Industrial 
    Revoluções Européias - Nacionalismo e Unificação 
    Primeira Guerra Mundial 
    Nazismo e Fascismo 
    Segunda Guerra Mundial 
    Revolução Russa 
6. Crise do Capitalismo e Regimes Totalitários 
7. O Mundo Após a Queda do Socialismo 
8. Atualidades 

 
GEOGRAFIA DO BRASIL E GEOGRAFIA GERAL 

 
GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
1. O Território Brasileiro 
    As Grandes Paisagens Naturais 
    Os Domínios Morfoclimáticos 
    A Questão Ambiental no Brasil 
2. Formação Territorial e Organização Político-Espacial 
    Organização Espacial 
    O Brasil Político-Espacial 
    Os Contrastes Regionais de País-Continente 
3. A População Brasileira 
    Dinâmica Demográfica 
    Estruturas 
    Etnias e Miscigenação 
    Migrações Internas e Externas 
4. Brasil: País Subdesenvolvido Industrializado 
    As Atividades Econômicas no Espaço Rural 
    As Atividades Industriais e o Espaço Geográfico 
    O Complexo Industrial da América Latina 
    Distribuição Espacial da Indústria-Urbanização 
5. Fontes de Energia e Meios de Transporte 
    Tipos de Energia e sua Utilização 
     Fontes Naturais de Riquezas e Exploração 
    Tipos e Evolução dos Transportes - Organização e Distribuição e Utilidades 
6. O Bloco Econômico Aduaneiro do Mercosul 
7. A Questão Social no Brasil Atual 
8. O Espaço Geográfico   
 

GEOGRAFIA GERAL 

 
1. A Regionalização Geográfica e Econômica do Espaço Mundial. 
2. O Norte Industrializado 
3. O Sul Subdesenvolvido e seus Diversos Patamares 
4. Concentração e Dispersão Industrial no Mundo 
5. A Globalização Econômica dos Anos 90 
6. A Hegemonia dos Estados Unidos no Espaço Mundial 
7. Terceira Revolução Industrial 
8. A Demografia do Mundo Atual 
9. As Populações e sua Mobilidade Dentro das Atividades Econômicas Mundiais 
10. O Fortalecimento dos Grandes Blocos Regionais 
11. Principais Blocos Econômicos Mundiais e sua Atuação no Mundo Globalizado 
12. O Crescimento Mundial das Desigualdades Sociais 
13. As Transações de Mercado de Exportações e Importações no Mundo 
14. Os Principais Focos de Tensão do Mundo Atual nos Aspectos: Civis, Étnicos,  
      Religiosos e Sociais.  
 

 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-CULTURAL 
 
Preencha o questionário sócio-cultural. Os dados coletados, após o devido tratamento 
estatístico, fornecerão informações às Instituições de Ensino Superior, à Secretaria 
Especial da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e à Delegacia Regional do 
Ministério da Educação. Esses dados não terão qualquer influência no resultado do 
Concurso Vestibular e serão mantidos no anonimato. 
 
01 - Qual é o seu gênero? 
a) Masculino 
b) Feminino 
c) Outro 
 
02 - Qual o seu estado civil? 
a) Solteiro (a) 
b) Casado (a) 
c) Outros 
 
03 - Qual a sua participação na vida econômica da família? 
a) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas. 
b) Trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda 
financeira. 
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c) Trabalho sou responsável pelo meu próprio sustento e contribuo parcialmente para o 
sustento da família ou de outras pessoas. 
d) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 
e) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família ou por outras pessoas. 
 
04 - Como fez seus estudos? 
a) Todos em escola pública. 
b) Todos em escola particular. 
c) Maior parte em escola pública. 
d) Maior parte em escola particular. 
 
05 - Você já iniciou algum curso superior? 
a) Sim, mas não concluí. 
b) Sim, estou cursando. 
c) Sim, mas concluí. 
d) Não. 
 
06 - Qual o principal motivo que o levou a fazer vestibular nesta Instituição de Ensino 
Superior? 
a) É a única nesta cidade que oferece o curso que eu desejo. 
b) É a que oferece o melhor curso pretendido. 
c) É a que oferece o horário adequado. 
d) É  mais fácil o acesso (proximidade de casa, etc). 
 
07 - Qual o motivo que o levou a escolher o curso para o qual está se candidatando? 
a) Horário mais compatível com outras atividades. 
b) O curso prepara para uma profissão mais de acordo com minhas aptidões. 
c) O curso prepara para uma profissão que promete boa renda financeira. 
d) O curso prepara para uma profissão com bom mercado de trabalho. 
 
 
08 – De que forma tomou conhecimento do vestibular da FDCL? 
a) Jornal escrito 
b) Rádio 
c) Outdoor 
d) Panfleto 
e) Cartaz 
f) Redes sociais 
g) Indicação 


