
 

 

 

 

 

EDITAL N.º01, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

PROCESSO SELETIVO PARA UMA BOLSA DE 100% PARA O PRIMEIRO COLOCADO E DESCONTO DE ATÉ 

R$ 346,00 PARA ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO 

 

A Direção do CIETEC – Centro Integrado Educacional e Técnico Campos, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública abertura das inscrições para o Processo Seletivo para uma bolsa de 100% para o 1º 

colocado e descontos de até R$ 346,00 (de acordo com colocação) para Ensino Médio Integrado ao Técnico 

para o ano Letivo de 2020. 

1- DO PROCESSO SELETIVO 

 

Estará aberto aos candidatos que possuírem seguinte formação mínima: 

 Que tenham concluído o Ensino Fundamental ou que estejam concluindo o 9º ano do Ensino 

Fundamental no ano de 2019 em cursos regulares.  

 

2- DA ORFERTA DE BOLSA E DOS DESCONTOS  

Será ofertada uma bolsa de 100% para o 1º e descontos de até R$ 346,00 para os 30 primeiros 

colocados . Os descontos serão de acordo com a classificação conforme o quadro a seguir: 

 

Colocação  
Valor da mensalidade com 

desconto para Ensino Médio 
Integrado ao Técnico  

Valor da 
mensalidade com 
desconto para o 

Ensino Médio  
2º ao 20º R$ 680,00 R$ 495,00 

21º ao 30º R$ 710,00 R$ 550,00 
 

3- DAS INSCRIÇÕES 

 

Para fazer as inscrições os interessados deverão enviar e-mail para processoseletivo@cietecrj.com 

com nome completo do candidato, telefone, nome completo do responsável  e telefone ,  colégio onde 

concluiu ou esta concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental. 

O período de inscrição será do dia 29/10/2019 a 05/12/2019. 

             A confirmação da inscrição será feita via e-mail. 



 

 

   

 

  No dia prova o candidato terá que trazer 1k de alimento não perecível . Toda arrecadação será 

doada para uma instituição de caridade. 

4- DAS PROVAS 

 

A prova conterá 40 questões objetivas, cujo valor total é 40 pontos, valendo 1 ponto cada questão. 

A prova será realizada no dia 07 de Dezembro de 2019 no horário 9:00  às 12:00 horas levando em 

consideração o horário de Brasília/DF. 

Para realização da prova os candidatos deverão chegar ao local 30 (trinta) minutos antes do seu 

início portanto,  às  8:30 horas , munidos de seu Documento de Identificação Oficial com foto e caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul .  

Não será permitida a entrada após o horário 9:00 horas seja qual for o motivo do atraso. 

Não será permitido ao candidato o uso de calculadoras ou similares ou qualquer instrumento 

eletrônico que possibilite a comunicação durante a prova. 

Caso esteja portando aparelho celular ou qualquer instrumento eletrônico no dia da prova, o 

candidato deverá mantê-lo desligado. 

Não será permitida a saída dos candidatos antes de decorrida uma hora, contando-se este tempo a 

partir do início da prova. 

Em caso de saída de algum candidato antes desse tempo previsto, o mesmo será eliminado do 

processo seletivo. 

Os três últimos candidatos só poderão sair juntos da sala. 

A distribuição das questões será feita de acordo com o quadro a seguir: 

Área de Conhecimento Nº de Questões 

Linguagens e Códigos 

Língua Portuguesa 10 

Ciências da Natureza e Matemática 

Matemática 10 

Ciências 10 

Ciências Humanas 

História 5 

Geografia 5 

Total 40 



 

 

 

 

 

5- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA CLASSIFICAÇÃO 

 

Os critérios de desempate para classificação obedecerão aos seguintes itens, na ordem 

apresentada:  

a) O candidato que tiver obtido maior nota em cada uma das áreas de conhecimento, obedecendo à 

seguinte ordem: Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas.  

b) O candidato com mais idade.  

 

6- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA MATRÍCULA 

 

O resultado final será divulgado no dia 09/12/2019. 

Os candidatos classificados deverão comparecer acompanhados do responsável para efetuar a 

matrícula no período de 10/12/2019 a 14/12/2019. Os candidatos que não fizeram matrícula nesse período 

perderão o direito a bolsa e ao desconto mesmo com justificativa. 

Em caso de algum candidato que tenha sido selecionado não comparecer no período indicado será 

realizada reclassificação para preenchimento das vagas com descontos ofertados. 

Não haverá reclassificação para o 1º colocado. 

 

7- DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que:  

a) Não comparecerem à prova objetiva no dia e horário estabelecidos conforme no item 3. 

b) Durante a aplicação da prova, comunicarem-se, por qualquer meio, com outro candidato ou pessoa, fora 

ou dentro do local de realização do Processo Seletivo, por meio de expedientes ilícitos ou ainda praticarem 

atos contrários às demais normas deste Edital.  

c) Abandonarem o local de aplicação da prova antes de decorrido o tempo estabelecido neste edital. 

d) recusarem permanecer em sala caso seja um dos três últimos  

 

8- CONSIDERAÇÕES 

 

A bolsa de 100% e os descontos compreende os 3 anos letivo que o aluno irá cursar . 

Aluno reprovado perde a bolsa.  



 

 

 

A bolsa não incluiu o material didático e nem uniforme escolar. 

Haverá um reajuste anual de até  12% nas mensalidades (salvo o ganhador da bolsa de 100%) 

 

Anexo I 

Evento Data Local 

Inscrição 29/10/2019 a 05/12/2019 
Enviar e-mail para 

processoseletivo@cietecrj.com 

Realização da Prova 07/12/2019 
CIETEC- Avenida 28 de Março 

533/539 

Divulgação do Gabarito 09/12/2019 Redes sociais da escola 

Divulgação do Resultado Final 09/12/2019 Redes sociais da escola 

Matrícula 10/12/2019 a 14/12/2019 
CIETEC- Avenida 28 de Março 

533/539 

1ªReclassificação 16/12/2019 Redes sociais da escola 

Matrícula 16/12/2019 a 20/12/2019 
CIETEC- Avenida 28 de Março 

533/539 

 

 

Conteúdo Programático 

 

Língua Portuguesa 

 

Interpretação de texto  Vocabulário Frase, oração e períodos  Período Composto por Coordenação  
Período Composto por Subordinação  Orações Coordenadas  Orações Subordinadas Adverbiais e 
Reduzidas  Denotação e Conotação; Parônimos e Homônimos; Antonímia, Sinonímia, Hiponímia e 
Hiperonímia  Figuras de linguagem: Elipse, Zeugma, Hipérbato, Polissíndeto, Assíndeto, Anacoluto, 
Pleonasmo ,Silepse Prosopopeia, Hipérbole, Ironia, Catacrese, Metáfora, Metonímia, Antítese , Paradoxo 
Sinestesia, Gradação e Anáfora - Orações Subordinadas Substantivas e Reduzidas  Pronomes Relativos 
(funções)  Orações Subordinadas Adjetivas e Reduzidas  Vícios de linguagem  Estrutura das palavras  
Formação das palavras  Concordância Verbal  Concordância Nominal  Colocação Pronominal  Regência 
Verbal  Regência Nominal  Crase 

 

Matemática 



 

 

Potenciação Potência com expoente inteiro.  Propriedade da potenciação;  Potência de base 10.  
Notação cientifica-Radicais  Raiz de um número real.  Propriedade dos radicais.  Simplificação de 
radicais.  Introdução de um fator externo no radical.  Redução de radicais ao mesmo índice.  
Comparação de radicais.  Operações com radicais - Segmentos proporcionais  Feixe de retas paralelas  
Teorema de Tales  Aplicações do teorema de Tales. Equação do 2º grau. Equações biquadradas-Equações 
irracionais - Sistema de equações do 2º grau - Problemas do 2º grau – Semelhanças - Triângulos 
semelhantes - Relações métricas num triângulo retângulo -  Razões trigonométricas num triângulo 
retângulo- Relações métricas e trigonométricas num triângulo qualquer - Estudando a circunferência e o 
círculo  - Relações métricas na circunferência  Calculando o comprimento de uma circunferência  
Polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência - Área das principais figuras planas - Área de 
um retângulo  Área de um quadrado  Área de um triângulo  Área de um paralelogramo  Área de um 
losango  Área de um trapézio  Área de um polígono regular  Área de regiões circulares. 

 

Ciências 

Matéria energia- estados físicosda matéria – sistema internacional de unidade – movimento: uniforme, 
uniformemente varia e variado – leis de Newton – gravitação universal – trabalho e potência – energia 
cinética – termologia – ondas – eletricidade – magnetismo – átomo -tabela periódica- substâncias e 
misturas – ligações químicas – funções químicas: Ácidos e Bases , Sais Óxidos -reações químicas   

 

História 

Introdução a era contemporânea: o mundo no século XIX  liberalismo  socialismo  rebeliões liberais: a 
revolução de 1830  rebeliões liberais: a revolução de 1848  unificação da Itália  unificação da Alemanha 
 segunda revolução industrial e imperialismo  primeira guerra mundial  revolução russa  período entre 
guerras: crise de 29, ascensão do fascismo e do nazismo  segunda guerra mundial  o brasil no século XIX 
 primeira república: dominação  primeira república: resistência  a revolução de 30 e a era Vargas  
guerra fria  revoluções chinesa e cubana  período democrático: Dutra e Getúlio  período democrático: 
de JK a Jango  regime militar (1964 - 1985)  redemocratização do Brasil 

 

Geografia 

Questões ambientais no mundo e no Brasil histórico: causas e efeitos;  Ações humanas e as mudanças 
climáticas e as transformações ambientais: efeito estufa natural e artificial, aquecimento global, chuvas 
ácidas, intensificações dos fenômenos climáticos (furacões, tempestades, secas, inundações) ilhas de calor 
desmatamentos queimadas;  Ações práticas para preservação do meio ambiente: individuais, coletivos e 
governamentais;  Intervenções pedagógicas: propostas de soluções dos problemas ambientais urbanos;  
Debates sobre o PDDU em Salvador – O local e o global.  O espaço geográfico: interações geopolíticas 
recursos naturais e conflitos;  A sociedade e a industrialização: estágios da indústria;  A revolução 
industrial: etapas formas de organização industrial: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo;  A indústria nos 
países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos;  Tipos de indústria: classificação e características  Recursos 



 

 

minerais e recursos energéticos: Questões geopolíticas – sua importância para o mundo A produção, 
consumo e esgotamento do petróleo e o futuro energético mundial;  A questão energética no Brasil e no 
Mundo;  Fontes de energia: tipos e características, vantagens e desvantagens;  Produção do etanol no 
Brasil;  Produção do petróleo no Brasil e no Mundo.  A produção de energia hidrelétrica;  Questões 
geopolíticas relacionadas aos conflitos mundiais pelo petróleohistórica dos conflitos e atualidades;  O 
mundo geopolítico e conflitos  O pós- guerra: o mundo bipolar – Capitalismo e Socialismo: características 
gerais;  Guerra fria: características e conflitos;  O fim do Socialismo;  O mundo multipolar: situação 
geopolítica;  A nova ordem mundial;  Conflitos no Oriente Médio: causas, características e atualidades  
Globalização: a expansão do capitalismo- análise do espaço geográfico (local e global)  Desigualdades 
socioeconômica no mundo globalizado.  O poder econômico e militar dos Estados Unidos: histórico da 
hegemonia - atualidades  Globalização e terrorismo (Ocidental x Oriente Médio;  Violência: relações 
entre o local e o global  Violência urbana – causas e consequências. Ações para a diminuição da 
violência.  Os jovens e as situações de riscos- os abusos de poder. 

 


