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Edital Nº 01 – Vestibular Especial  

A Faculdade Damásio, em cumprimento ao disposto na portaria normativa MEC n° 40/2007 e de 

acordo com o previsto no regimento desta instituição de ensino, anuncia que estarão abertas no 

corrente ano em São Paulo, as inscrições para o vestibular online da Faculdade Damásio. 

1. Da validade 

1.1. O processo seletivo vestibular online anunciado nesse edital terá validade para a admissão 

no segundo semestre do período letivo de 2020, nos cursos de graduação oferecidos pela 

faculdade, dentro do limite de vagas autorizadas para cada curso, fixado no item 5 deste edital. 

2. Das inscrições 

2.1. A inscrição para o vestibular poderá ser feita pelo candidato ou responsável através do site 

https://www.damasio.com.br/faculdade-damasio no setor de admissões de novos alunos da 

Faculdade Damásio 

2.2. Ao emitir a ficha de inscrição, o candidato declarará que aceita as condições e normas 

estabelecidas para o concurso vestibular constantes neste edital. 

2.3. Somente será aceita uma inscrição para cada candidato, que concorrerá a uma única vaga 

no curso, ênfase e turno de sua opção, a qual deverá ser indicada na ficha de inscrição. Caso, 

seja constatada mais de uma inscrição, será validada a última inscrição realizada. 

3. Das provas 

3.1 O concurso constará da seguinte prova: 

3.1.1 Uma prova de testes objetivos, baseada em competências, abrangendo os seguintes 

campos do saber: ciências humanas, linguagens (incluindo inglês ou espanhol) e matemática; 

3.2 Do número e valor das questões: 

3.2.1 Todos os candidatos serão submetidos à prova de testes objetivos, com 45 questões, 

sendo dividida em 15 questões por área de conhecimento; 

3.2.2 A nota mínima para aprovação: 400 pontos. 

3.3 Dos tipos de questão: 
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3.3.1 Na elaboração da prova de testes objetivos serão util izadas questões de proposições 

múltiplas, com 05 alternativas (A, B, C, D, E), em que somente uma das proposições é 

verdadeira. 

3.4 Da classificação 

3.4.1 Será eliminado o candidato que: 

a) Obtiver nota ZERO em uma ou mais disciplinas; 

b) Tiver média geral (média aritmética das três áreas de conhecimento) inferior a 400; 

4. Do calendário 

4.1. As inscrições para o vestibular online serão realizadas a partir do dia 01/05/2020 a 

10/08/2020, mediante agendamento. 

4.2. A divulgação do resultado será realizada em até 48 horas úteis após a realização da prova. 

4.3. Os aprovados no vestibular deverão efetuar a matrícula no período de 03 dias úteis. 

5. Das vagas 

5.1 As vagas oferecidas para o período letivo de 2020.2 terão a seguinte distribuição por curso: 

Vagas – Faculdade Damásio Campus Liberdade 

CURSOS TURNO VAGAS 

DIREITO 
Manhã 50 

Noite 50 

 

5.2 A Faculdade Damásio se reserva ao direito de não abrir turma, no semestre, ou de fazer um 

remanejamento de turno caso o número de alunos não atinja o determinado pela instituição. 

6. Da matrícula 

6.1 O candidato classificado e convocado na forma deste edital adquirirá direito à matrícula no 

curso de sua opção, observando o período para sua efetivação publicado no site da Faculdade 

Damásio: https://www.damasio.com.br/faculdade-damasio 

6.2 Em caso do não preenchimento das vagas oferecidas, será publicada nova lista de 

convocados, que deverão efetivar sua matrícula no prazo estabelecido pela instituição, respeitado 

o número de vagas autorizadas.  

6.3 A não observância do prazo de matrícula implicará em perda da vaga. 
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6.4 Para a efetivação da matrícula os candidatos deverão enviar via e-mail para 

admissoes@damasio.edu.br ou comparecer à sede da Faculdade Damásio e apresentar uma 

cópia dos seguintes documentos: 

6.4.1 Carteira de identidade expedida por secretaria de segurança pública, ou pelas forças 

armadas, ou pela polícia militar, ou por ordens e conselhos, que por lei federal tenham validade 

como documento de identidade, cédula de identidade para estrangeiros, emitida por autoridade 

brasileira e CNH (carteira nacional de habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97); 

6.4.2 CPF do candidato; 

6.4.3 CPF do responsável financeiro, se for o caso  

6.4.4 Certificado ensino médio ou de curso equivalente, com registro e histórico escolar; 

6.4.5 Comprovante de residência atualizado; 

6.4.6 02 (duas) fotos coloridas 3x4, recentes; 

6.5 Importante: trazer original dos documentos para conferência, ou cópias legíveis e 

autenticadas. 

6.6 Caso o candidato pretenda requerer financiamento através do FIES, deverá realizar inscrição 

exclusivamente por meio do sistema Informatizado do FIES (SISFIES), sobre o qual a instituição 

de ensino superior não possui qualquer ingerência. 

7. Do regime escolar e semestralidade 

7.1 Todos os cursos ofertados neste edital serão ministrados em regime de matrícula semestral. 

7.2 A semestralidade dos cursos referidos em item 5.1 será paga em 6 (seis) parcelas mensais, 

sendo a 1a parcela quitada no ato da matrícula e as restantes no dia 10 de cada mês. 

8. Das disposições finais 

8.1 Serão nulas de pleno direito, a qualquer época, a classificação no concurso vestibular e a 

matrícula do candidato, cuja inscrição houver sido feita em inobservância ao disposto neste edital, 

usando documentos falsos ou outros meios ilícitos. 

8.2 A relação dos candidatos classificados, de forma que as listagens publicadas pelos meios de 

comunicação, colégios, cursinhos, etc, terão um valor meramente informativo, não servindo como 

base para reclamações ou recursos administrativos.  

8.3 O candidato poderá solicitar à faculdade, após a aplicação da prova, declaração de que 

participou dos exames 

8.4 A Faculdade Damásio aderiu ao programa de financiamento PraValer um dos maiores 

programas de credito estudantil destinados aos interessados a ingressar nos cursos de graduação 
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mediante a uma análise de credito, ao qual o beneficiado pagará o semestre em até 12 boletos, 

sendo optativo a recontratação do benefício.  

8.5 A Faculdade Damásio poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses da faculdade, 

prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos ao seu concurso vestibular. 

8.6 Na prova de linguagens e códigos, incluir-se-ão questões de literatura brasileira e/ou literatura 

portuguesa, como também compreensão de textos. 

8.7 Os casos de empate na classificação final em cada curso ou entre os classificáveis serão 

resolvidos com aplicação em ordem de eliminação sucessiva dos seguintes critérios objetivos: 

8.7.1 Maior nota na prova de conhecimentos gerais; 

8.7.2 Maior idade (dia, mês, ano). 

8.8  Caso o número de vagas em quaisquer dos cursos, após a matrícula dos candidatos 

classificados não seja preenchido, os candidatos classificáveis remanescentes serão convocados 

a fim de optarem por uma das vagas ainda existentes. 

8.9  A equivalência de estudos realizados no exterior, para efeito de ser suprida a prova de 

conclusão do ensino médio, deverá ser comprovada até a data da matrícula, mediante documento 

expedido por estabelecimento de ensino credenciado pelo conselho estadual de educação - CEE 

ou conselho federal de educação - CFE/ MEC. 

 

 

São Paulo – SP, 30 de abril de 2020. 

Pedro Henrique Regazzo 

Diretor Geral – Faculdade Damásio 

 

  



 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

Programas das provas – Edital nº 01/20 

 

1. Campo do saber: Ciências humanas 

1.1. Competência geral: Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.   

1.1.1. Competências associadas: 

a) Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de 

aspectos da cultura.   

b) Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.   

c) Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.   

d) Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto 

da cultura.   

e) Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural 

e artístico em diferentes sociedades.   

1.2. Competência geral: Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto 

das relações socioeconômicas e culturais de poder.   

1.2.1. Competências associadas: 

a) Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da 

participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.   

b) Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços 

geográficos.   

c) Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as 

nações.   

d) Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos 

populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.   

e) Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e 

socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.   



 

1.3. Competência geral: Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, 

políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.   

1.3.1. Competências associadas: 

a) Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.   

b) Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.   

c) Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou 

rupturas em processos de disputa pelo poder.   

d) Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, 

sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, 

políticas e econômicas.   

e) Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais 

ao longo da história.   

1.4. Competência geral: Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos 

processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.   

1.4.1. Competências associadas: 

a) Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do 

trabalho e/ou da vida social.   

b) Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de 

territorialização da produção.   

c) Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas 

implicações sócio espaciais.   

d) Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.   

e) Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas 

novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.   

1.5. Competência geral: Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os 

fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na 

sociedade   

1.5.1. Competências associadas: 

a) Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.   

b) Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas 

legislações ou nas políticas públicas.   

c) Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades.   

d) Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.   



 

e) Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.   

1.6. Competência geral: Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os 

fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na 

sociedade.   

1.6.1. Competências associadas: 

a) Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as 

relações da vida humana com a paisagem.   

b) Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando 

em consideração aspectos históricos e (ou) geográficos.   

c) Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes 

contextos histórico-geográficos.   

d) Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, 

relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.   

e) Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes 

escalas. 

 

2. Campo do saber: Linguagens 

2.1. Competência geral: Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.   

2.1.1. Competências associadas: 

a) Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de 

caracterização dos sistemas de comunicação.   

b) Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e 

informação para resolver problemas sociais.   

c) Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, 

considerando a função social desses sistemas.   

d) Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 

sistemas de comunicação e informação.   

2.2. Competência geral: Conhecer e usar língua (s) estrangeira (s) moderna (s) como instrumento 

de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.   

2.2.1. Competências associadas: 

a) Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.    

b) Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as 

possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. 



 

c) Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.   

d) Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da 

diversidade cultural e linguística.   

2.3. Competência geral: Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria 

vida, integradora social e formadora da identidade.   

2.3.1. Competências associadas: 

a) Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das 

necessidades cinestésicas.    

b) Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os 

limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.   

c) Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de 

necessidades cotidianas de um grupo social.   

2.4. Competência geral: Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de 

significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade.   

2.4.1. Competências associadas: 

a) Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus 

meios culturais.   

b) Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, 

padrões de beleza e preconceitos.   

c) Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se 

apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos.   

2.5. Competência geral: Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das 

manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.   

2.5.1. Competências associadas: 

a) Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando 

aspectos do contexto histórico, social e político.   

b) Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção 

do texto literário.   

c) Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes 

no patrimônio literário nacional.   

2.6. Competência geral: Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 

como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação.   



 

2.6.1. Competências associadas: 

a) Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.   

b) Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas 

de interlocução.   

c) Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória 

e da identidade nacional.   

2.7. Competência geral: Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas.   

2.7.1. Competências associadas: 

a) Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais 

utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos.   

b) Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.   

c) Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, 

pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.   

d) Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento 

do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.   

2.8. Competência geral: Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora 

de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.   

2.8.1. Competências associadas: 

a) Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam 

as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.   

b) Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social.   

c) Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações 

de comunicação.   

2.9. Competência geral: Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias 

da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do 

conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, 

às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar.   

2.9.1. Competências associadas: 

a) Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação 

e informação.   

b) Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e 

informação.   



 

c) Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das 

sociedades e ao conhecimento que elas produzem.  

 

3. Campo do saber: Matemática 

3.1. Competência geral: Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais.   

3.1.1. Competências associadas: 

a) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos 

números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.   

b) Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.   

c) Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.  

d) Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos 

sobre afirmações quantitativas.   

e) Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.   

3.2. Competência geral: Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a 

representação da realidade e agir sobre ela.   

3.2.1. Competências associadas: 

a) Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço 

tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.   

b) Identificar características de figuras planas ou espaciais.   

c) Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e 

forma.   

d) Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos 

propostos como solução de problemas do cotidiano.   

3.3. Competência geral: Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da 

realidade e a solução de problemas do cotidiano.   

3.3.1. Competências associadas: 

a) Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.   

b) Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano.   

c) Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.   

d) Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente.   

e) Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos 

relacionados a grandezas e medidas.   

3.4. Competência geral: Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da 

realidade e a solução de problemas do cotidiano.   



 

3.4.1. Competências associadas: 

a) Identificar a relação de dependência entre grandezas.   

b) Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou 

inversamente proporcionais.   

c) Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a 

construção de argumentação.   

d) Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.   

e) Competência geral: Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis 

socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.   

3.4.2. Competências associadas: 

a) Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas.   

b) Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.   

c) Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos.   

d) Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de 

argumentação.   

e) Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.   

3.5. Competência geral: Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura 

de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e  

interpretação.   

3.5.1. Competências associadas: 

a) Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.    

b) Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.   

c) Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a 

construção de argumentos.    

3.6. Competência geral: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos 

naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e 

cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma 

distribuição estatística.   

3.6.1. Competências associadas: 

a) Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados 

expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em 

gráficos.   

b) Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e 

probabilidade.   



 

c) Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção 

de argumentação.   

d) Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística 

e probabilidade.   

 


