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15.4. O candidato aprovado e classifi cado que não atender à convocação para sua matricula, no prazo estipulado, portando documentos 
necessários para a comprovação das exigências, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído do processo seletivo.

15.5. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação ou aprovação no presente processo seletivo, valendo, 
para esse fi m, a publicação no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco. 

15.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se classifi cado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes 
da não atualização deste.

15.7. Se, a qualquer tempo, for identifi cada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos 
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

15.8. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos.

15.9. É de inteira responsabilidade do candidato o conhecimento do dia, horário e local de apresentação para a realização das provas do 
processo seletivo, conforme divulgado no site www.fadurpe.com.br/seep2012. 

15.10. Não haverá segunda chamada para as Provas Escrita Objetiva e de Habilidade/Conteúdo Específi co e Raciocínio Lógico.

15.11. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Coordenadora.

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CURSOS, VAGAS E LOTAÇÃO. 

ESCOLA/MUNICÍPIO CURSOS OFERTADOS
NÚMERO DE VAGAS TOTAL DE 

VAGAS POR 
ESCOLA

INTEGRADO/
INTEGRAL

SUBSEQUENTE/
TURNO

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MARIA 
EDUARDA RAMOS DE BARROS – 

CARPINA

COMERCIO 45 45 – NOITE
180

REDES DE COMPUTADORES 45 45 - NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ADERICO ALVES DE VASCONCELOS 

– GOIANA

HOSPEDAGEM 45 45 – NOITE
180

 REDES DE COMPUTADORES 45 45 – NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
MAXIMIANO ACCIOLY CAMPOS – 

JABOATÃO

LOGÍSTICA 90 90 – NOITE
360

 REDES DE COMPUTADORES 90 90 – NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOSÉ 
HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI 

– LIMOEIRO

REGISTRO E INFORMAÇÕES 
EM SAÚDE 90 0

360INFORMÁTICA 0 90 – NOITE
INFORMÁTICA PARA INTERNET 90 0

ENFERMAGEM 0 90 - NOITE 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 

ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS – 
SERTÂNIA

AGROPECUÁRIA, 90 45 – MANHÃ
360REDES DE COMPUTADORES 90 45 – NOITE

ENFERMAGEM 0 90 – NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ANTONIO ARRUDA DE FARIAS – 

SURUBIM

INFORMÁTICA PARA INTERNET 45 45 - NOITE
360ADMINISTRAÇÃO 90 90 – NOITE

VESTUÁRIO 45 45 – NOITE
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL 

ARRAES DE ALENCAR – TIMBAÚBA
INFORMÁTICA 45 45 – NOITE

180
ADMINISTRAÇÃO 45 45 – NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CÍCERO 
DIAS – RECIFE

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS 
DIGITAIS 45 0

135
MULTIMIDIA 90 0

ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO 
MÉDIO EPITÁCIO PESSOA – CABO

REDES DE COMPUTADORES 90 45 – NOITE
315HOSPEDAGEM 90 45 – NOITE

SEGURANÇA DO TRABALHO 0 45 – NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL LUIZ 
DIAS LINS – ESCADA

LOGÍSTICA 45 45 - NOITE

360
SEGURANÇA DO TRABALHO 0 45 – NOITE
REDES DE COMPUTADORES 90 45  - NOITE

MEIO AMBIENTE 45 0
QUÍMICA 0 45 – NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PALMARES – PALMARES

SEGURANÇA DO TRABALHO 0 45 – NOITE

270

LOGÍSTICA 45 45 – NOITE
MANUTENÇÃO E SUPORTE EM 

INFORMÁTICA 45 0

AGROPECUÁRIA 45 0
ADMINISTRAÇÃO 45 0

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROF. 
AGAMENON MAGALHÃES – ETEPAM 

– RECIFE

MANUTENÇÃO E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA 45 45 - NOITE

585

EDIFICAÇÕES 0 45 – NOITE
DESIGN DE INTERIORES 45 45 – NOITE

MECATRÔNICA 0 45 – NOITE
MECÂNICA 0 45 – NOITE
LOGISTICA 0 90 - NOITE
QUÍMICA 0 45 – NOITE

COMUNICAÇÃO VISUAL 90 45 - NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALM. 
SOARES DUTRA - RECIFE

INTERPRETAÇÃO E 
TRADUÇÃO EM LIBRAS 45 90 - MANHÃ

585

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 90 0
SEGURANÇA DO TRABALHO 0 45 – NOITE

SAÚDE BUCAL 0 45 - MANHÃ
PRÓTESE DENTÁRIA 0 45 – TARDE

ANALISES CLÍNICAS
0 45 – TARDE
0 45 – NOITE

ENFERMAGEM
0 45 – MANHÃ
0 45 – NOITE

MEIO AMBIENTE 45 0

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ESTADUAL CLÓVIS NOGUEIRA ALVES 

– SERRA TALHADA

AGROPECUÁRIA 90 0
225

EDIFICAÇÕES 90 45 – NOITE

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO 
MUNIZ FALCÃO - ARARIPINA ADMINISTRAÇÃO 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MARIA 
JOSÉ VASCONCELOS – BEZERROS ADMINISTRAÇÃO 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
CÉLIA DE SOUZA LEÃO ARRAES DE 

ALENCAR - BONITO
ADMINISTRAÇÃO 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ALCIDES DO NASCIMENTO LINS – 

CAMARAGIBE
LOGÍSTICA 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSOR PAULO FREIRE - 

CARNAÍBA 
REDES DE COMPUTADORES 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE 

MENDONÇA - GRAVATÁ
HOSPEDAGEM 90 0 90

8.1. Durante a aplicação das provas, será expressamente proibido o uso de corretivos, óculos escuros, chapéu, boné ou similar; máquina 
de calcular, régua, transferidor, compasso, livros ou similares, controle remoto, alarme de carro, Pager, beep ou quaisquer outros 
equipamentos que venham comprometer o processo. 

8.2. Depois de identifi cado e instalado na sala de provas, o candidato não poderá consultar nenhum material de estudo ou de leitura, 
enquanto aguardar o horário de inicio das provas;

9. DA ELIMINAÇÃO

9.1. Será eliminado do processo seletivo, o candidato que:

9.1.1. Durante a realização das provas, for surpreendido em qualquer tipo de comunicação com outras pessoas, verbalmente ou por 
escrito ou transgredir o item 8.1 do presente edital.

9.1.2. Obtiver pontuação total na Prova Escrita Objetiva menor que 25 (vinte e cinco) pontos. 

9.1.3. Obtiver pontuação zero em qualquer uma das disciplinas que compõem a Prova Escrita Objetiva.    

9.1.4. Faltar a Prova Escrita Objetiva. 

9.1.5. Faltar, quando convocado, à prova de Habilidade/Conteúdo Específi co e Raciocínio Lógico.

9.1.6. Afastar-se das salas de provas durante sua realização, sem autorização ou desacompanhado do fi scal;

9.1.7. Utilizar-se de expediente ilícito para inscrição ou para a realização das provas;

9.1.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

9.1.9. Deixar a sala da prova, após a conclusão da mesma, sem entregar o Cartão Resposta e o Caderno de Questões.

10. DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

10.1. Os candidatos não eliminados serão considerados aprovados.

10.2. Os candidatos aprovados serão classifi cados, por escola/ curso/ turno, em ordem decrescente da nota total obtida na Prova 
Escrita Objetiva atendendo suas opções de curso, exceto para os candidatos do curso de Programação de Jogos Digitais e Multimídia, 
obedecendo à distinção do preenchimento de vagas nas proporções estabelecidas no item 1.3 das disposições preliminares. 

10.3. Os candidatos convocados e não eliminados na Prova de Conteúdo Específi co e Raciocínio Lógico serão classifi cados para os 
cursos de Programação de Jogos Digitais e Multimídia, em ordem decrescente da nota obtida na prova Habilidade, Conteúdo Específi co 
e Raciocínio Lógico obedecendo à distinção do preenchimento de vagas nas proporções estabelecidas no item 1.3 das disposições 
preliminares.

10.4. Havendo a necessidade de proceder ao desempate entre candidatos na forma de organização subsequente que tenham a nota 
da Prova Escrita Objetiva de igual valor, será classifi cado o que tiver obtido maior nota na disciplina de Português; permanecendo o 
empate, classifi car-se-á o que tiver maior idade.

10.5. Havendo a necessidade de proceder ao desempate entre candidatos na forma de organização integrada que tenham a nota da 
prova de Habilidade/Conteúdo Específi co e Raciocínio Lógico de igual valor, será classifi cado o que tiver obtido maior nota na Prova 
Escrita Objetiva; permanecendo o empate, classifi car-se-á o que tiver maior nota na disciplina de Português.  Se, ainda assim, 
permanecer o empate, classifi car-se-á o que tiver menor idade.

10.6. Os candidatos que atenderem aos requisitos defi nidos para a classifi cação, mas não se classifi carem dentro do limite de vagas 
disponíveis, fi cará em lista de espera para possível remanejamento no prazo de sessenta (60) dias, desde que cumpram na íntegra os 
requisitos deste edital. 

11. DOS RECURSOS

11.1. Poderão ser interpostos recursos quanto aos gabaritos e resultado fi nal do processo seletivo.

11.2. Os recursos, aos gabaritos, deverão ser protocolados na FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES, situada à Rua Monsenhor Silva, 45, 
Madalena – Recife/PE - CEP 50.610-360, no dia subseqüente a divulgação do gabarito no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.

11.3. Os recursos, ao resultado fi nal do processo seletivo, deverão ser protocolados na FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES, situada à Rua 
Monsenhor Silva, 45, Madalena – Recife/PE - CEP 50.610-360, no dia subsequente a divulgação do resultado fi nal de classifi cação no 
horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.

11.4. O recurso fundamentado será dirigido a “Coordenação de Seleção/ SEEP 2012 – Educação Profi ssional”, sendo protocolado na 
sede da Fundação Apolônio Salles.  Não serão aceitos recursos por correspondência, fax ou e-mail.

11.5. Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo ou apresentado em locais diversos do estipulado neste edital.

11.6. Em caso de anulação de uma questão, por impertinência ao programa ou má formulação, os pontos a ela correspondentes serão 
atribuídos aos presentes à respectiva prova.

11.7. O resultado do recurso quanto ao gabarito das Provas Escritas Objetivas será divulgado juntamente com o resultado fi nal, conforme 
cronograma do evento.

12. DO RESULTADO

12.1. O resultado fi nal será divulgado no dia 27/01/2012, mediante exposição da relação nominal de candidatos com a nota e a situação 
do candidato em relação à classifi cação por escola/ curso/ turno, exceto para o curso de Programação de Jogos Digitais, via internet 
através do site www.fadurpe.com.br/seep2012, no Diário Ofi cial, quadro da Escola Técnica. 

12.2. O resultado fi nal para os cursos de Programação de Jogos Digitais e Multimídia será divulgado no dia 01/02/2012, mediante 
exposição da relação nominal de candidatos com exposição da nota e a situação do candidato em relação à classifi cação, via internet 
através do site www.fadurpe.com.br/seep2012, no Diário Ofi cial, quadro da Escola Técnica.

13. DA MATRÍCULA

13.1. Após a divulgação do resultado, os candidatos classifi cados no Processo Seletivo para ingresso no Semestre de 2012.1 deverão 
comparecer no dia indicado na portaria de publicação dos resultados para efetivação da matrícula, de 08h às 12h; de 14h às 20h, na 
Secretaria das Escolas Técnicas Estaduais para o qual o candidato optou.

13.2. Documentação Necessária para Efetivação da Matrícula:

a. Histórico Escolar ou Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio (Ficha 19) ou equivalente (cópia autenticada) - para alunos que 
concluíram o ensino médio ou equivalente, para efetivar matricula nos cursos organizados na forma subseqüente;
b. Histórico Escolar ou Certifi cado de Conclusão do Ensino Fundamental (Ficha 18) ou equivalente (cópia autenticada) - para alunos que 
concluíram o ensino fundamental ou equivalente, para efetivar matricula nos cursos organizados na forma integrada;
c. Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);
d. Carteira de Identidade (original e cópia);
e. CPF (original e cópia - obrigatório para todos os alunos, não sendo aceito apenas o comprovante da retirada do CPF);
f. Preenchimento da Ficha de matrícula fornecida pela Secretaria da Escola Técnica solicitando matrícula;
g. 04 fotos 3X4.

14. DO INICIO DAS AULAS

14.1. As aulas terão seu inicio previsto para o dia 03/02/2012.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do teor deste edital ou de qualquer comunicado posterior e regularmente 
divulgado, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo. 

15.2. A inscrição implicará aceitação das normas do presente processo de seleção, contidas neste Edital e em outros instrumentos 
normativos e comunicados que vierem a surgir.

15.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário ofi cial do Estado de Pernambuco, válidos para Recife.
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II. ÁLGEBRA E COMBINATÓRIA.

Estudo das Matrizes: Representação genérica de uma matriz, Tipos de matrizes; Operação com matrizes: Igualdade soma e produto 
de matrizes de ordem não superior a 3 x 3. Inversa de uma matriz, inversa não superior a 2 x 2 ou 3 x 3. E Equações matriciais; 
Estudo de Determinantes: Determinante de uma matriz de ordem n; Regra de Sarrus, Teorema de Laplace, Regra de Chio Propriedade 
dos Determinantes, Determinante de Vandermonde; Sistemas Lineares: Equações lineares Resolução de um sistema pela a Regra de 
Cramer Classifi cação de um sistema linear, Discussão de um sistema linear. Resolução de um sistema pelo método do Escalonamento; 
Sequências Numéricas: Progressão Aritmética e progressão Geométrica; Principais propriedades, termos gerais e somas dos termos de 
uma PA e termos gerais e soma dos termos de uma PG; Análise Combinatória: Princípio Fundamental de Contagem, Fatorial, Permutação 
Simples, Arranjo simples e Combinação simples.

III. GEOMETRIA E TRIGONOMETRIA

Geometria Plana: Ângulos. Estudo dos Polígonos, Área das fi guras planas: 2 triângulos, quadriláteros, polígonos regulares, círculos 
e setores circulares, relações métricas na circunferência e no círculo. O número . Polígonos inscritos e 2 polígonos circunscritos na 
circunferência; Trigonometria nos Triângulos Retângulos: Relações métricas nos triângulos retângulos. Teorema de Pitágoras, Relações 
trigonométricas nos triângulos retângulos Relações métricas nos triângulos e nos polígonos regulares, Teorema 2 dos senos e dos 
cossenos; Geometria Espacial de Posição: Posições Relativas: ponto e reta e ponto e plano Posições relativas dos pontos no espaço 
Posição relativas entre duas retas Determinação do Plano Posições Relativas de dois Planos no espaço Posições relativas de uma reta 
e um plano Paralelismo no espaço Perpendicularidade no espaço. Estudo dos Poliedros: Poliedro convexo e poliedro não convexo; A 
relação de Euler; Poliedros regulares e o Princípio de Cavalieri, Estudos de geometria espacial: estudos dos Prismas, pirâmide, troncos 
de pirâmide; Cilindro, Cone, Tronco de Cone e Esferas envolvendo área das superfícies, volumes e relações métricas. 

2. Forma de Organização Integrada – DESCRITORES / CONTEÚDOS

LINGUA PORTUGUESA:

I. PRÁTICAS DE LEITURA 

Localizar informação explícita em um texto; Inferir informação em um texto; Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto; 
Identifi car o tema central de um texto; Distinguir fato de opinião relativa a fato; Interpretar textos não-verbais e textos que articulam 
elementos verbais e não-verbais.

II. IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GENÊRO E / OU DO ENUNCIADOR NA COMPREENSÃO DO TEXTO.

Identifi car o gênero do texto; Identifi car a fi nalidade de diferentes gêneros textuais.

III. RELAÇÕES ENTRE TEXTOS

Reconhecer semelhanças e/ou diferenças de idéias e opiniões na comparação entre textos que tratem da mesma temática.

IV. COESÃO E COERÊNCIA

Estabelecer relação de causa e consequência entre partes de um texto; Estabelecer relações lógico-discursivas entre partes de um 
texto marcadas por conjunções ou advérbios; Reconhecer as relações entre partes de um texto, identifi cando os recursos coesivos 
que contribuem para sua continuidade; Identifi car a tese de um texto; Reconhecer o confl ito gerador e os elementos de uma narrativa; 
Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

V. RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO

Identifi car efeitos de humor e/ou ironia no texto; Identifi car efeitos de sentido decorrente do uso de pontuação e outras notações; 
Reconhecer o efeito de sentido decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente da escolha de palavras, frases ou expressões.

VI. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Identifi car as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e/ou o interlocutor.

MATEMÁTICA:

I. GEOMETRIA

Identifi car a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráfi cas; Identifi car propriedades comuns e 
diferenças entre fi guras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planifi cações; Identifi car propriedades de triângulos 
pela comparação de medidas de lados e ângulos; Identifi car relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades; Reconhecer a 
conservação ou modifi cação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de fi guras poligonais usando 
malhas quadriculadas; Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identifi cando ângulos retos e não-retos; Reconhecer 
que as imagens de uma fi gura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identifi cando propriedades e/ou medidas 
que se modifi cam ou não se alteram; Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número 
de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares); Resolver problema utilizando relações métricas no 
triângulo retângulo; Resolver problema utilizando razões trigonométricas no triângulo retângulo; Reconhecer círculo/circunferência, seus 
elementos e algumas de suas relações.

II. GRANDEZAS E MEDIDAS

Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de fi guras planas; Resolver problema envolvendo o cálculo da área de fi guras 
planas; Resolver problema envolvendo noções de volume; Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.

III. NÚMEROS E OPERAÇÕES / ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Identifi car a localização de números inteiros na reta numérica; Identifi car a localização de números racionais na reta numérica; Efetuar 
cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Resolver problema 
com números naturais, envolvendo diferentes signifi cados das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); 
Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Reconhecer 
as diferentes representações de um número racional; Identifi car fração como representação que pode estar associada a diferentes 
signifi cados; Resolver problemas utilizando frações equivalentes; Reconhecer as representações decimais dos números racionais como 
uma extensão do sistema de numeração decimal, identifi cando a existência de “ordens” como décimos centésimos e milésimos; Efetuar 
cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Resolver problema 
com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Resolver problema que 
envolva porcentagem; Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas; Identifi car uma equação 
ou inequação do 1º grau que expressa um problema.
Resolver problema que envolva equação do 1º grau; Identifi car a equação do 2º grau que expressa um problema; Resolver problema que 
envolva equação do 2º grau; Identifi car a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou 
fi guras (padrões); Identifi car um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.

IV. ESTATÍSTICA, PROBABILIDADE E COMBINATÓRIA

Resolver problema elementar envolvendo o princípio fundamental da contagem; Resolver problema envolvendo probabilidade de um 
evento; Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráfi cos; Associar informações apresentadas em listas 
e/ou tabelas simples aos gráfi cos que as representam, e vice-versa.

3. Habilidade/Conteúdo Específi co e Raciocínio Lógico 

A lista de habilidades/conteúdos tem como base de conhecimentos que são extremamente importantes no perfi l dos candidatos no 
processo classifi catório na etapa II. 

I. Área I: Cultura de Jogos

Categoria de games; Categoria de games (serious games, casual, massivos, dvergames); Gênero de games (FPS, RTS, MMO, Third 
Person, God Vision, simuladores, puzzle, quiz, RPG entre outros); Histórico dos Jogos digitais;

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
CAXANGÁ - RECIFE PRODUÇÃO AUDIO E VIDEO 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL - 
LAJEDO REDES DE COMPUTADORES 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JANGA 
- PAULISTA LOGISTICA 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSOR JOSÉ NIVALDO PEREIRA 
RAMOS – STA CRUZ DO CAPIBARIBE

REDES DE COMPUTADORES 90 0 90

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSORA CÉLIA SIQUEIRA – SÃO 

JOSÉ DO EGITO
ADMINISTRAÇÃO 90 0 90

TOTAL 3195 2250 5445

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

EVENTO DATA/PERIODO
Divulgação do Edital do Processo Seletivo 27/12/2011
Período de inscrição dos candidatos 27/12/2011 a 09/01/2012
Período para solicitação de isenção da Taxa de Inscrição pela internet e remessa de documentos 
necessários por via postal 27/12/2011 a 02/01/2012

Divulgação da relação nominal dos benefi ciados com a isenção de Taxa de Inscrição 06/01/2012
Emissão do Documento de Confi rmação Cartão Inscrição 13/01/2012 a 19/01/2012
Realização das Provas Escritas Objetivas para a forma de organização subsequente 22/01/2012
Realização das Provas Escritas Objetivas para forma de organização integrada 23/01/2012
Divulgação dos gabaritos das Provas Escritas Objetivas 12h após realização das provas
Período de recebimento de recursos quanto ao gabarito das Provas Escritas Objetivas da forma de 
organização subsequente e integrada 24 e 25/01/2012

Resultado dos recursos quanto aos gabaritos das provas escritas objetivas da forma de organização 
integrada. 26/01/2012

Convocação dos candidatos para prova de Habilidade/Conteúdo Específi co e Raciocínio Lógico 26/01/2012
Resultado dos recursos quanto aos gabaritos das Provas Escritas Objetivas da forma de 
organização subsequente e Resultado fi nal, exceto para os cursos de Programação de Jogos 
Digitais e Multimídia.

27/01/2012

Prova de Habilidade/Conteúdo Específi co e Raciocínio Lógico 29/01/2012
Resultado fi nal para os cursos de Programação de Jogos Digitais e Multimídia. 01/02/2012
Período de matricula da 1ª classifi cação, exceto para os cursos de Programação de Jogos Digitais 
e  Multimídia. 30/01/2012 a 02/02/2012

Período de matricula da 1ª classifi cação para os cursos de Programação de Jogos Digitais e 
Multimídia. 03/02/2012

Divulgação da 2ª classifi cação (vagas oriundas da não matricula na 1ª classifi cação) 07/02/2012
Período de matricula da 2ª classifi cação. 08 e 09/02/2012

ANEXO III
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Forma de Organização Subsequente – DESCRITORES / CONTEÚDOS

LINGUA PORTUGUESA

I. ANÁLISE LINGUÍSTICA

A língua e a constituição do sujeito; Concepção de língua e linguagem; Linguagem, língua, signo e fala; O texto como elemento da 
atividade discursiva; Compreensão da função do substantivo no processo da referenciação; Compreensão da função do verbo como 
elemento nuclear da predicação; Compreensão Função do adjetivo, do advérbio e de outras categorias como elementos adjacentes 
aos núcleos nominais e predicativos; Compreensão da função do advérbio como modifi cador e circunstanciado; Uso dos artigos, dos 
pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos na continuidade referencial do texto; Identifi cação de formas pronominais e adverbiais 
que funcionam como dêiticos textuais e situacionais; Identifi cação dos efeitos de sentido do uso dos sinais de pontuação e de outros 
recursos gráfi cos, como: aspas, travessões, parênteses, itálico, negrito etc.Variação lingüística: preconceito lingüístico

II. NORMAS DA ORTOGRAFIA OFICIAL

O texto como elemento da atividade discursiva: Compreensão do conceito de gênero textual; Compreensão da função das conjunções, 
das preposições, dos advérbios e de suas respectivas locuções na articulação e na conexão de sentido entre as partes de um texto; 
Identifi cação da elipse na seqüência do texto e a manutenção de um tópico textual; Reconhecimento das formas de representação 
lexical do sujeito da oração (expresso ou elíptico, determinado ou indeterminado, ativo ou passivo) e sua relação com as intenções 
pretendidas para o discurso; Reconhecimento e uso de sinônimos, de hiperônimos e de expressões defi nidoras na continuidade de 
um texto; Associação semântica entre as palavras de um texto e seus efeitos para a coesão e a coerência; Análise estilística do verbo; 
Identifi cação de aspectos lingüísticos específi cos da construção do gênero textual.
Processos de coordenação e subordinação; Estudo de aspectos formais do uso da língua: concordância.

III. ESTUDOS DOS TEXTOS

Atividades de leitura e compreensão de texto informativo argumentativo: panfl eto, folder, entrevista; As entrevistas e a mídia impressa; 
Leitura e compreensão de texto argumentativo: slogan, anúncio publicitário, artigo de opinião; Leitura e compreensão de textos 
argumentativos.

IV. O TEXTO EM ANÁLISE

Elementos pragmáticos (papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relações entre esses, propósito discursivo, função 
sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-cultural em que é produzido); Estratégias textualizadoras. Identifi cação dos 
recursos lingüísticos em relação ao contexto em que o texto é construído (elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro 
lingüístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; Identifi cação de recursos lingüísticos em processos de coesão 
textual (elementos de articulação entre segmentos do texto referentes à organização - temporal e/ou espacial das sequencias do texto 
ou à construção da argumentação); Reconhecimento dos de organização da composição textual seqüências textuais (tipos textuais 
narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo, dialogal); Reconhecimento da organização da macroestrutura semântica (dimensão 
conceitual), articulação entre as idéias/proposições (relações lógico-semânticas); Organização e progressão temática; Identifi cação dos 
mecanismos enunciativos (formas de agenciamento de diferentes pontos de vista na textualização, uso dos elementos de modalização; 
Estudo de relações intertextuais: paráfrase).

V. LITERATURA

Poema: diferenças entre verso e prosa; Função poética da linguagem; Conotação e denotação; Particularidades do texto literário; 
Poema: conceitos básicos; Crônica; Origens da literatura brasileira: das crônicas de viagem ao arcadismo mineiro; O Quinhentismo; 
O seiscentismo; Origens da literatura brasileira: das crônicas de viagem ao arcadismo mineiro: O setecentismo, O neoclassicismo, A 
literatura romântica, Linguagem e temas da poesia romântica, A produção poética das “gerações românticas”, A prosa romântica no Brasil.

MATEMÁTICA:

I. FUNDAMENTOS ARITMÉTICOS

Conjunto dos números naturais e inteiros: Adição, multiplicação e ordem; Números primos e compostos, Decomposição em fatores primos, 
Divisibilidade, maior divisor comum e o menor múltiplo comum. Teorema Fundamental da Aritmética; Conjunto dos Números Racionais e Irracionais 
e Reais: Adição, multiplicação, divisão e ordem. Potência de expoente racional e real. Frações e dízimas periódicas. Correspondência entre os 
números reais e os pontos de uma reta; Matemática Financeira: Razões entre números e entre quantidades; Porcentagens. Proporcionalidade 
entre números e entre grandezas, proporções e escalas; Regra de três simples e composta; Juros simples e compostos. Média aritmética e 
ponderada, média geométrica e harmônica; Estudo das Funções: Pares ordenados. Representação no plano. Produto cartesiano; Relações 
binárias. Domínio e Imagem de uma relação; Igualdade e operações algébricas com funções. Representação Gráfi ca e. Análise de Gráfi cos de 
uma Função, Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Composição de funções, operações com funções e função inversa; Função recíproca 
Funções pares e ímpares. Estudo da Função polinomial do 1º grau, Estudo da Função quadrática: Estudo gráfi co, Equações e inequações do 2º 
grau; Função Modular: Conceito de módulo, Estudo do Gráfi co e Equações modulares; Função Exponencial: Problemas envolvendo crescimento 
ou decrescimento exponencial de grandezas, Conceito. Propriedades Gráfi cas. Número “e”. Equações e inequações exponenciais. Função 
logarítimica. Gráfi cos. Propriedades. Equações e inequações logarítmica Função logarítmica como inversa da exponencial. 


