SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS MORRINHOS

EDITAL Nº 012 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014
PROCESSO SELETIVO 2015/1 PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS
O Diretor Geral do Instituto Federal Goiano – Câmpus Morrinhos, no uso de suas atribuições legais,
torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2015/1 para ingresso nos
cursos técnicos integrados ao nível médio, conforme especificado nos itens a seguir, para início no
primeiro semestre do ano letivo de 2015. O processo seletivo e a matrícula dos candidatos
aprovados serão regidos por este Edital.
1. DAS MODALIDADES E ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA
1.1. Educação profissional técnica de nível médio com concomitância externa, ou subsequente, ou
integrado ao ensino médio
1.1.1. São considerados cursos técnicos de nível médio com concomitância externa aqueles em que
o aluno cursa as disciplinas técnicas no turno especificado no item 2 deste edital e o primeiro,
segundo ou terceiro anos do ensino médio no contra turno em outra Instituição de ensino que não o
IF Goiano - Câmpus Morrinhos.
1.2.2. São considerados cursos técnicos subsequentes, aqueles em que o alunos cursam as
disciplinas técnicas no turno especificado no item 2 deste edital, e que já concluíram o ensino médio.
1.2.3. São considerados cursos integrados ao ensino médio, aqueles em que os alunos ingressam no
turno especificado no item 2 deste edital, obrigatoriamente no primeiro ano do ensino médio do IF
Goiano, quando são ministradas as disciplinas técnicas e do ensino médio sem separação de turnos.
2. DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS, TURNO, DURAÇÃO E MODALIDADE
2.1. O curso será escolhido pelo candidato no ato da inscrição no processo seletivo. Será permitida,
a alteração de opção de curso, pelo próprio candidato, durante o período de inscrição.
2.2. Os cursos serão oferecidos em conformidade com o turno, a duração e o número de vagas
descrito pela Tabela 1.
Curso
Turno
Duração Vagas
Técnico de Alimentos Integrado ao Ensino Médio
Técnico de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio

Diurno Integral
Diurno Integral
Diurno Integral

3 anos
3 anos
3 anos

35
35
30

Tabela 1: Oferta de cursos conforme o turno, a duração e o número de vagas.
3. DO CRONOGRAMA
3.1 O processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos de nível médio seguirá o cronograma
descrito pela Tabela 2:
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ATIVIDADE
Divulgação Edital
Inscrições
Homologação das inscrições
Prova do Processo Seletivo
Divulgação do Gabarito
Resultado Preliminar
Recursos
Resultado Final
Matrícula

2ª Chamada

DATA

27/10/2014
27/10/2014 a 01/12/2014
05/12/2014
07/12/2014, das 13h às 17h
09/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
Até o dia 19/12/2014
Nos dias úteis de 05 a 16/01/2015 das 7h às
10h30 e das 13h às 16h30, na Coordenação
de Registros Escolares do Campus
Morrinhos
Nos dias úteis de 19 a 30/01/2015 das 7h às
10h30 e das 13h às 16h30, na Coordenação
de Registros Escolares do Campus
Morrinhos
Tabela 2: Cronograma do Processo Seletivo

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição implica automaticamente no conhecimento e a aceitação das condições
estabelecidas pelo IF Goiano – Câmpus Morrinhos neste edital, das quais o candidato ou seu
representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas conforme cronograma especificado no subitem 3.1, via
Internet pelo endereço eletrônico http://www.ifgoiano.edu.br/morrinhos, no qual o candidato terá
acesso ao edital completo, e ao formulário de inscrição, cabendo a ele preencher todos os campos,
conforme instruções contidas na página.
4.2.1 As inscrições serão GRATUITAS.
4.2.2 O IF Goiano poderá disponibilizar formulários impressos para inscrições manuais, em locais a
serem divulgados na página do processo seletivo.
4.3. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição indicando o curso pretendido, conforme
quadro exposto no item 2, observando ainda que escolherá somente uma opção de curso.
4.3.1 O candidato deverá escolher qual cidade em que deseja realizar a prova; sob nenhuma
hipótese o candidato poderá realizar a prova em cidade diferente da escolhida.
4.4. Caso o nome do candidato não conste na relação de inscrições deferidas, até a data de
realização da prova do Processo Seletivo, o IF Goiano – Câmpus Morrinhos informa que o candidato
deverá dirigir-se à Comissão de Processo Seletivo, portando o comprovante de inscrição impresso
pelo sítio.
4.4.1. É vedada a inscrição extemporânea, por carta, por correio eletrônico ou por fax.
4.5. É de inteira responsabilidade do candidato acessar o endereço eletrônico
http://www.ifgoiano.edu.br/morrinhos, para verificar a confirmação de sua inscrição, bem como, o
local de provas nas datas especificadas no subitem 3.1.
4.6. O IF Goiano – Câmpus Morrinhos não se responsabilizará por inscrições não efetivadas devido a
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou a outros fatores de ordem
técnica, alheios a esse Instituto, que venham impossibilitar a transferência dos dados.
4.7. As informações prestadas, no preenchimento do formulário de inscrição, serão de inteira
responsabilidade do candidato, reservando ao IF Goiano – Câmpus Morrinhos o direito de excluir do
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processo seletivo aquele que não o preencher de forma completa, correta e/ou fornecer dados
inverídicos ou falsos.
4.8. Comprovada a inexatidão, irregularidades ou declarações falsas, em qualquer fase do processo,
o candidato ou seu representante legal estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo
com o artigo 299 do Código Penal.
4.9. Aos candidatos portadores de necessidades especiais é assegurado o direito de requerer
condições especiais para realizar as provas. Tais condições não incluem atendimento domiciliar.
4.10. O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas deverá indicar,
em campo próprio do formulário de inscrição, as condições necessárias e, ainda, entregar, em
envelope próprio, no Setor de Protocolo do IF Goiano - Câmpus Morrinhos no período de 7h às
10h30min e das 13h às 16h30 laudo médico original ou cópia autenticada, que justifique o
atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida. A solicitação de
condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.10.1 Se preferir, o candidato poderá postar toda a documentação até a data limite estabelecida no
subitem 3.1 para o IF Goiano – Câmpus Morrinhos / Comissão Processo Seletivo, Rodovia BR 153, Km
633, Zona Rural, Caixa Postal 92, CEP 75650-000, Morrinhos – GO.
4.10.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá trazer um acompanhante que ficará em sala
reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
trouxer acompanhante não poderá solicitar esse atendimento.
5. DAS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS
5.1 O IF Goiano adotará as políticas de ação afirmativa, com reserva de vagas (cotas), conforme
disposto na Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012, e previstas no Item 2.3.6 do presente edital.
5.2 Fica estabelecido o mínimo de 1 (uma) vaga por perfil dos candidatos que terão vagas
reservadas, ainda que a equação da porcentagem da população não atinja o quantitativo de uma
vaga por curso.
5.3 Os candidatos enquadrados no Art. 1° - parágrafo único, da Lei n° 12.711, de 29 de agosto de
2012, deverão entregar o comprovante de renda no ato da matrícula.
5.4 O candidato que não atender ao disposto no item 2.3.3 estará automaticamente desclassificado
das políticas de ação afirmativa.
5.5 A relação das vagas destinadas a reserva de vagas, por curso, estão estabelecidas no Item 2.3.6
do presente edital.
5.6 As vagas serão distribuídas conforme a Tabela 3.

Curso

Técnico de Alimentos
Integrado ao Ensino
Médio
Técnico de Agropecuária
Integrado ao Ensino
Médio
Técnico de Informática
Integrado ao Ensino
Médio

Ampla
Concorrência

Reserva de Vagas (candidatos que cursaram integralmente EF* e
EM** em escola pública)
Renda superior a 1,5
Renda igual ou inferior a 1,5
salário per capita
salário per capita
Autodeclarado
Autodeclarado
Não
Não
(pretos, pardos,
(pretos, pardos,
Declarados
Declarados
indígenas)
indígenas)

Total

17

6

3

6

3

35

17

6

3

6

3

35

15

4

3

5

3

30
3

Tabela 3: Distribuição das vagas da ampla concorrência e da reserva de vagas.*Ensino Fundamental;
**Ensino Médio

6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá possuir Documento de Identificação (R.G.) e
Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprios.
6.2. A assinatura do candidato em todos os documentos do Processo Seletivo deverá conferir
exatamente com a do documento de identificação apresentado no dia das provas.
6.3. Serão considerados documentos de identificação aqueles expedidos pelas secretarias de
Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar,
bem como a Carteira de Trabalho, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), as carteiras expedidas
por Ordens ou Conselhos que, por lei federal, são consideradas documentos de identidade e que
contenham foto e impressão digital. O documento de identificação informado no ato da inscrição
deverá ser o mesmo a ser apresentado na realização das provas, ou outro que contenha foto,
impressão digital e a numeração do documento informado no ato da inscrição.
6.3.1. Caso o candidato não possua os documentos mencionados no subitem 6.1, poderá inscreverse utilizando o número do protocolo da carteira da identidade. Esse protocolo deverá ser
apresentado juntamente com a carteira de trabalho no dia da prova, tendo em vista que este
último documento pode ser requerido e recebido em órgão competente no mesmo dia.
6.4. Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento/casamento,
títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação que não contenha foto, CPF, carteiras de estudante,
carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou
danificados, tampouco aqueles onde se lê: “Não alfabetizado” ou “Infantil”.
6.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato e sua assinatura.
6.5.1. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada.
6.6. O candidato estrangeiro deverá apresentar carteira de estrangeiro atualizada ou passaporte
com visto válido.
6.7. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de
identificação original, na forma definida no subitem 6.3 deste Edital, ressalvado o disposto no
subitem 6.3.1, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
6.8. Somente poderá realizar as provas, caso impossibilitado de apresentar documento de
identificação original informado no ato da inscrição, por motivo de perda, roubo ou furto, o
candidato que apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão competente,
expedido há, no máximo, 30 dias.
7. DAS PROVAS
7.1. A seleção será em fase única, por meio de provas constituídas de questões de múltipla escolha,
em nível de Ensino Fundamental – 9º ano para os Cursos Integrados, Concomitantes e Subsequentes.
7.2. As provas serão realizadas na data e hora estabelecida no subitem 3.1, nos locais especificados
pela Tabela 4.
7.2.1 O IF Goiano Câmpus Morrinhos reserva-se o direito de alterar o local das provas sem aviso
prévio, até a data que antecede a realização das mesmas.
7.2.1.1 Os candidatos deverão, no dia que antecede a realização das provas, confirmar os locais
estabelecidos pela Tabela 4, no sitio www.ifgoiano.edu.br/morrinhos.
7.2.1.2 Os candidatos escolherão, no ato da inscrição, a cidade em que deseja realizar a prova; sob
nenhuma hipótese o candidato poderá realizar a prova em cidade diferente da escolhida no ato de
inscrição (Item 4.3.1).
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7.2.1.3 O IF Goiano Câmpus Morrinhos não se responsabilizará por equívocos dos candidatos em
relação ao local de prova, sendo de inteira responsabilidade destes a confirmação dos locais de
prova, conforme estabelece o Item 7.2.1.1.

Município

Endereço
Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes
Av. Couto Magalhães, 519
Morrinhos
Setor Central
Morrinhos-GO
Escola Municipal Alfredo Nasser
Rua Mato Grosso nº 1609
Goiatuba
Centro
Goiatuba-GO
Escola Municipal Ayrton Senna da Silva
Avenida São Benedito, 900
Pontalina
Jardim Frei Walter
Pontalina - GO

Tabela 4: Locais de realização das provas. Pode ser alterado até o dia que antecede a prova; os
candidatos devem acessar o sítio www.ifgoiano.edu.br/morrinhos e confirmar os locais das provas.
7.3. A prova constará de 50 questões de múltipla escolha distribuídas conforme a Tabela 5.
PROVA OBJETIVA Nº DE QUESTÕES
Português
15
Matemática
15
História
05
Geografia
05
Ciências
10
TOTAL:
50

Tabela 5: Distribuição das questões da prova.
7.4. Todas as questões possuem o mesmo valor e a classificação será feita por ordem decrescente de
acertos.
7.5. Todos os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos do documento de
identificação informado no ato da inscrição ou outro que contenha foto, impressão digital e a
numeração do documento informado no ato da inscrição, conforme o item 6 e de caneta
esferográfica de cor azul ou preta.
7.6. A Comissão encarregada da realização do Processo Seletivo alerta a todos os candidatos para a
observância das seguintes instruções:
7.6.1. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 minutos.
7.6.2. Não será permitida a entrada de candidatos no local das provas após o início da aplicação.
7.6.3. Aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, MP3, calculadora, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pager
etc., bem como, relógio de qualquer espécie, lapiseira, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro ou similar. Tais instrumentos deverão ser acondicionados
em recipiente plástico fornecido pelo fiscal de sala antes da aplicação das provas, e deverá ser
colocado sob a carteira, sendo que os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato
antes do início das provas. A Comissão de Seleção não se responsabiliza pelo extravio ou
esquecimento por parte do candidato dos objetos acima mencionados.
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7.6.4. O candidato deverá estar atento ao transcrever as alternativas que julgar corretas do caderno
de provas para o cartão-resposta, uma vez que não poderá haver rasuras e, não será fornecido outro
cartão-resposta.
7.6.5. Não será permitido fumar nos corredores, sanitários e nas salas de aplicação das provas.
7.6.6. No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à conferência dos
documentos e ao preenchimento do cartão-resposta.
7.6.7. As questões objetivas dessas provas serão do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas, das
quais apenas uma é correta.
7.6.8. Os candidatos deverão assinalar suas respostas no cartão-resposta, exclusivamente com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta com tubo fabricado em material transparente, para
preencher completamente o alvéolo do cartão. A questão deixada em branco, com emenda, rasura,
a lápis ou com mais de uma marcação, terá a pontuação zero.
7.6.9. A ausência de assinatura será motivo para anulação do cartão.
7.6.10. O cartão-resposta será distribuído aos candidatos somente às 15 horas.
7.6.11. Não haverá substituição do cartão-resposta por causa de erro no seu preenchimento. É
proibida a utilização de corretivos.
7.6.12. Só será permitida a saída definitiva do candidato a partir das 15 horas, sem o caderno de
provas e, a partir das 16 horas, com o caderno de provas.
7.6.13. Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala ao mesmo tempo e após assinarem a ata
de realização das provas.
8. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO, DA CORREÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO
8.1. O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://www.ifgoiano.edu.br/morrinhos
conforme o subitem 3.1.
8.2. A classificação será feita na ordem decrescente do número de acertos.
8.3. Havendo alguma questão anulada em quaisquer das provas, seu valor será distribuído
equitativamente entre as questões válidas da determinada prova.
8.4. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, far-se-á o desempate considerando-se,
sucessivamente as notas em Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia; e idade em
ordem cronológica decrescente.
8.5.
A
divulgação
do
resultado
será
feita
no
endereço
eletrônico
http://www.ifgoiano.edu.br/morrinhos bem como será afixada em mural próprio no Câmpus
Morrinhos, conforme o subitem 3.1.
9. DA MATRÍCULA E DAS CHAMADAS SUBSEQUENTES
9.1. Somente será matriculado no IF Goiano – Câmpus Morrinhos o candidato classificado que
efetivamente comprovar ter concluído, em conformidade com a lei, o 9º ano do Ensino Fundamental
para os Cursos Técnicos para a modalidade de Ensino Integrado, Concomitância Externa e o ensino
médio ou curso equivalente para a modalidade Subsequente. Torna-se nula, de pleno direito, a
classificação daquele que não apresentar a devida prova de escolaridade.
9.1.1. Não serão aceitas matrículas de alunos que tragam progressão parcial do Ensino Fundamental.
9.2. Os candidatos classificados no Processo Seletivo (1ª chamada) estão automaticamente
convocados para, no período estabelecido pelo subitem 3.1, efetuar a matrícula no IF Goiano –
Câmpus Morrinhos, situado na Rodovia BR 153, Km 633, Zona Rural, Morrinhos - GO.
9.3. As vagas oriundas de matrículas não-efetivadas pelos candidatos classificados serão preenchidas
por meio de 2ª chamada dos candidatos por ordem de classificação, no período estabelecido pelo
subitem 3.1.
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9.3.1. Será convocado por chamadas subsequentes o número de candidatos correspondente à
quantidade de vagas disponíveis nos cursos, até o preenchimento das vagas, podendo prolongar até
o décimo quinto dia letivo após o primeiro dia de aula.
9.3.2. Esgotando-se a lista de candidatos classificados de um determinado curso e, ainda havendo
vagas disponíveis nesse curso, os candidatos classificados em outros cursos poderão optar pela
migração da matrícula.
9.3.3 O IF Goiano, no interesse da administração pública, poderá aumentar o número de vagas
ofertadas em um determinado curso, levando em consideração a exequibilidade do curso e a
demanda de candidatos.
9.3.4 O IF Goiano, no interesse da administração pública, poderá não abrir turmas que contarem
com menos do que 60% de matrículas em relação as vagas ofertadas.
9.4. A matrícula dos menores de 18 anos somente poderá ser efetuada pelos pais ou responsáveis,
mediante apresentação do documento original de identidade (pai/mãe).
9.5. Será permitida a matrícula por procuração, mediante a entrega do respectivo mandato, nas
seguintes modalidades: procuração registrada em cartório competente ou procuração particular,
com firma reconhecida. Em ambos os casos, deve constar que a procuração se destina à matrícula no
IF Goiano – Morrinhos. O procurador e o outorgante devem ter maioridade perante a lei.
9.5.1. No ato da matrícula, será necessária a apresentação do documento original de identidade do
procurador.
9.5.2. A procuração ficará anexada ao formulário da matrícula, sendo necessária uma procuração
para cada aluno, se for o caso.
9.6. No ato da matrícula, serão exigidos os seguintes documentos:
a) Requerimento de matrícula, Termo de Compromisso, Termo de Ciência para Integralização do
Curso (fornecidos e preenchidos na Coordenação de Registros Escolares/Secretaria do IF Goiano –
Câmpus Morrinhos) e assinados pelo responsável, em caso do aluno ser menor, salvo no Termo de
Compromisso no qual haverá também a necessidade de reconhecimento de firma na 1ª via pelo
responsável, obrigando-se este a devolvê-lo devidamente assinado e reconhecido impreterivelmente
durante a primeira semana de aula;
b) Histórico Escolar original do Ensino Fundamental ou declaração de conclusão de Ensino
Fundamental para os cursos técnicos concomitantes e integrados.
d) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar para os cursos Técnicos
Subsequentes (fotocópia e original para autenticação);
e) Fotocópia da carteira de identidade;
f) Fotocópia do CPF;
g) Fotocópia da certidão de nascimento;
h) Fotocópia da certidão de casamento, quando ocorrer mudança de nome;
i) Fotocópia do título de eleitor, para candidatos maiores de 18 anos;
j) Fotocópia da prova de quitação com as obrigações do serviço militar para os candidatos do sexo
masculino, maiores de 18 anos;
k) Duas fotos recentes, no tamanho 3 x 4;
l) Comprovante de endereço com CEP.
9.6.1. Os candidatos que entregarem a declaração de conclusão do Ensino Médio ou de curso
equivalente (para a modalidade subsequente) terão até 30 dias após a realização da matrícula para
entregar, na Coordenação de Registros Escolares/Secretaria do IF Goiano – Morrinhos, cópia do
certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, registrado no órgão
competente (documento válido em território nacional e em língua portuguesa), acompanhado do
original (para autenticação). Após esse prazo, será automaticamente cancelada a matrícula do
candidato que não apresentar o referido documento.
9.6.2. Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula, após a
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conferência dos dados das fotocópias, com exceção do Histórico Escolar do Ensino Fundamental, se
for o caso.
9.7. O candidato classificado que não concretizar sua matrícula por falta da documentação exigida
ou deixar de comparecer ao local no período fixado perderá o direito à vaga do seu respectivo curso.
9.7.1. Em hipótese alguma, será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.
9.8. Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre de ingresso, exceto em casos
excepcionais que serão analisados e julgados pela Direção de Ensino.
9.9. O candidato matriculado que, por qualquer motivo, desistir de fazer o curso, deverá assinar o
termo de desistência na Coordenação de Registros Escolares/Secretaria do IF Goiano – Morrinhos,
conforme estipulado no Calendário Escolar, caso contrário será considerado como abandono de
curso.
10. DO INÍCIO DAS AULAS
10.1. A data de início das aulas será informada no ato da matrícula.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao horário oficial de Brasília.
11.2. A Comissão do Processo Seletivo divulgará, quando necessário, normas complementares,
retificações
e
avisos
oficiais,
por
meio
do
endereço
eletrônico
http://www.ifgoiano.edu.br/morrinhos.
11.3. As disposições e instruções contidas no programa das disciplinas, no endereço eletrônico
http://www.ifgoiano.edu/morrinhos, na capa do caderno das provas, nos editais complementares e
avisos oficiais divulgados pela Comissão do Processo Seletivo constituirão normas que passarão a
integrar o presente Edital.
11.4. No caso de conclusão do Ensino Médio no exterior, o candidato deverá apresentar, em
substituição ao diploma de conclusão do Ensino Médio, a resolução de equivalência de estudos
emitida pelo Conselho Estadual de Educação.
11.5. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outras pessoas, bem
como utilizando livros, equipamentos de cálculo, escuta eletrônica, anotações ou impressos não
permitidos ou, ainda, praticando atos que contrariem as normas do presente Edital;
b) ausentar-se do local de prova sem autorização e acompanhamento de fiscal responsável pela
aplicação das provas;
c) levar consigo o cartão-resposta ao retirar-se da sala de prova;
d) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
e) prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata;
f) deixar de apresentar qualquer dos documentos que comprovem o atendimento a todos os
requisitos fixados neste Edital;
g) for surpreendido, durante a realização das provas, portando e/ou usando aparelho celular ou
eletrônicos, mesmo que desligados, relógio e outros aparelhos e acessórios não permitidos por este
Edital, conforme subitem 7.6.3;
h) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas do Processo
Seletivo;
i) faltar à prova ou chegar ao local de prova após o horário estabelecido;
j) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer
pessoa incumbida da realização do processo seletivo;
k) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações antes do horário permitido;
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l) não permitir sua identificação;
m) não atender às determinações do presente Edital e de seus atos complementares.
11.6. Também será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato classificado
que tenha participado do processo seletivo usando documentos ou informações falsos ou outros
meios ilícitos.
11.7. O presente Processo Seletivo é válido somente para matrícula no primeiro semestre do ano
letivo de 2015.
11.8. Não caberá recurso quanto aos procedimentos, conteúdos ou julgamentos adotados, bem
como não haverá recontagem de notas, vistas em qualquer prova ou conteúdo dessas.
11.9. Os casos omissos e situações não previstas no edital deste processo seletivo serão avaliados e
decididos pela Comissão do Processo Seletivo.

Morrinhos, 27 de outubro de 2014.

GILBERTO SILVÉRIO DA SILVA
DIRETOR GERAL
Port. Nº. 26 D.O.U de 18/01/2012
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
LÍNGUA PORTUGUESA
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.

Estudo de Texto:
Textos Literários;
Interpretação e compreensão de textos;
Idéias principais de textos;
Vocabulário, palavras sinônimas e antônimas ;
O sentido das palavras no contexto;
Conotação e Denotação;
Aplicação ortográfica e gramatical;
Estudo gramatical:
Ortografia, acentuação gráfica e divisão silábica;
Fonética;
Encontros vocálicos e encontros consonantais;
Tonicidade.
Morfologia:
Estrutura e formação das palavras;
Classe das palavras: Identificação e emprego;
Sintaxe:
Frase, oração e período;
Ordenação de termos na oração, ordem direta e inversa;
Período simples e período composto;
Concordância verbal e nominal;
Pontuação
MATEMÁTICA

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Sistemas de numeração decimal;
Operações e problemas com números naturais;
Conjuntos numéricos;
Múltiplos diversos ;
Divisibilidade;
Máximo Divisor comum;
Mínimo Múltiplo comum;
Operações com números inteiros;
Operações Fundamentais (Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e
Radiciação).
6.
Razão e Proporção;
7.
Regra de três simples e composta;
8.
Porcentagem e juros simples;
9.
Equação e inequação de 1º e 2º graus;
10.
Problemas envolvendo equações e sistemas de 1º e 2º graus;
11.
Triangulo Retângulo,;Relações Métricas e Trigonométricas
12.
Área e perímetro dos principais Polígonos;
13.
Sistema internacional de Unidade;
13.1. Medidas de comprimento, Volume e Superfície;
13.2. Transformações de Unidades;
13.3. Relação entre Capacidade e Volume;
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14.

Medidas Agrárias.
HISTÓRIA

1. História da Grécia e Roma antiga.
2. O Feudalismo: A Alta e a Baixa Idade média.
3. As Grandes Navegações.
4. Historia do Brasil: Colônia, Império e República.
5. I e II Guerras Mundiais.
GEOGRAFIA
1. Climas, Vegetações, Solos e Hidrografias do Brasil.
2. Regiões Geoeconômicas do Brasil.
3. Recursos Energéticos do Brasil.
4. Agricultura e Pecuária Brasileira.
5. Redes de Transportes do Brasil.
6. Impactos Ambientais em Ecossistemas Brasileiros.
CIÊNCIAS
1 – A Terra
1.1 – As Regiões da Terra: Litosfera, Hidrosfera, Atmosfera e Biosfera, quanto à composição ao
tamanho e a localização.
2 – A Crosta Terrestre
2.1 - Rochas e Solos: composição, tipos e propriedades.
2.2 – Poluição do solo.
2.2.1 – Coleta seletiva do lixo.
2.3 – Erosões do solo.
2 – Biosferas seus Ambientes e Ecossistema
2.1 – Ciclos de vida dos vegetais e animais.
2.2 – Principais ecossistemas.
2.2.1 – Ecossistemas do Brasil e de Pernambuco.
a) Manguezal
b) Caatinga
c) Cerrado
d) Mata Atlântica
e) Floresta Amazônica
f) Pantanal
3 – Atmosfera
3.1 – Ar: camadas da atmosfera, composição, estrutura química e distribuição.
3.2 - Propriedades físicas do ar: pressão atmosférica, densidade e variação do volume com a
temperatura.
3.3 – Qualidade do ar: ar puro e poluição da atmosfera.
4 – Hidrosfera
4.1 – Composição da água.
4.2 – Tipos de água.
4.3 – Propriedades físico-química da água.
4.4 – Ciclo da água na natureza.
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1 – Os reinos da natureza
1.1 – Os grandes reinos e suas características básicas: monera, protistas, fungos, plantas e animais.
1.2 – Vírus e suas características básicas.
2 – O reino vegetal
2.1 – Diversidade da vida vegetal: classificação e órgãos.
2.2 – Fotossíntese.
3 – O reino animal
3.1 – Animais vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos
3.2 – Animais invertebrados simples: poríferos, cnidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos,
anelídeos.
3.3 – Animais invertebrados complexos: artrópodes e equinodermos.
4 – Relação entre os seres vivos e o ambiente
4.1 - Cadeia alimentar.
4.2 - Relações ecológicas: harmônicas e desarmônicas.
4.3 – Teorias da evolução.
1 – Células e Tecidos
1.1 – Tipos de células: tecidos, formas e funções.
2 – Sistemas do corpo humano
2.1 – Sistema digestivo.
2.1.1 - Sistema digestivo, reconhecer os diferentes órgãos e funções.
2.1.2 – Alimentação saudável.
2.2 – Sistema respiratório
2.2.1 – Diferentes órgãos e funções.
2.3 – Sistema cardiovascular e linfático
2.3.1 – Diferentes órgãos e funções.
2.4 – Sistema locomotor
2.4.1 - Diferentes órgãos e funções.
2.5 – Sistema sensorial
2.5.1 - Diferentes órgãos e funções.
2.6 – Sistema urinário
2.6.1 - Diferentes órgãos e funções.
2.7 – Sistema reprodutor
2.7.1 – Diferentes órgãos e funções.
2.8 – Sistema nervoso
2.8.1 – Diferentes órgãos e funções.
2.8.2 – Drogas.
1 – Propriedades macroscópicas da matéria
1.1 – Propriedades, características e aplicações dos diferentes materiais.
1.2 - Misturas e processos de separação.
1.3 – Reciclagem: coleta seletiva de lixo.
1.4 - Propriedades das Substâncias: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade.
2 – Visão microscópica da matéria
2.1 - Átomos e moléculas.
2.2 - Substâncias simples e compostas.
2.3 – Substâncias orgânicas e inorgânicas.
2.4 – Desenvolvimento histórico dos modelos atômicos: Dalton, Rutherford e Bohr.
3 – Transformações químicas
3.1 – Transformações químicas: reconhecer evidências.
3.2 – Reações de combustão.
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3.3 – Reações ácidos e bases.
3.3 – Estação de Tratamento de água (ETA).
4 – Funções químicas
4.1 – Ácidos e bases.
4.2 – Sais.
5 – Transformação de energia no ambiente
5.1 – Corrente elétrica: condutores e isolantes
5.2 – Instalação elétrica doméstica: fusíveis, interruptores.
5.3 – Princípio da conservação de energia.
5.4 – Ciclos e produtos naturais para a obtenção de energia: usinas hidroelétricas, captadores
solares, biodigestores, energia eólica, álcool e biodiesel.
6 – Movimento e Força
6.1 – Movimento, espaço e tempo (posição, deslocamento, velocidade e aceleração).
6.2 – Leis de Newton (gravitação, inércia, força resultante, ação e reação)
6.3 – Máquinas e trabalho
7 – Calor e temperatura
7.1 – Calor e temperatura
7.2 – Efeito estufa
8 – Magnetismo:
8.1 – O princípio de funcionamento das bússolas e imãs
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