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Os ccandidatos ao
a Processo
o Seletivo 2 017/2 da Católica
C
do Tocantins
T
deevem obserrvar o
conte
eúdo do Edittal publicado
o no site: ww
ww.catolica-to.edu.br e seguir as innstruções contidas
nesse
e manual. Po
ortanto, leia com atenção
o essas inforrmações.
1. IN
NSTRUÇÕES
S GERAIS
1.1
O Processso Seletivo 2017/2 da C
Católica do Tocantins
T
será realizado , consideran
ndo as
seguiintes formas de ingresso
o e seleção:
a) Pro
ova de Vestibular;
b) No
ota obtida no
o ENEM – Ex
xame Nacion
nal do Ensino
o Médio a pa
artir de 2014;;
c) An
nálise de Currrículo.
1.2 T
Todos os pro
ocedimentos relacionado
os a cada um
ma das forma
as de seleçãão estão disp
postos
n
no Edital do Processo
P
Se
eletivo 2017/2
2.
1.3 O candidato deverá
d
optarr por apenass uma das formas de sele
eção.
1.4 S
Somente esta
arão aptos para
p
ingressa
ar nos cursos
s de graduaç
ção e tecnóloogo da Católica do
T
Tocantins, ind
dependentem
mente da op
pção de esco
olha da forma
a de seleçãoo, o candidatto que
a
apresentar o COMPROV
VANTE DE C
CONCLUSÃO
O do Ensino
o Médio, de acordo com a lei,
o
ou equivalen
nte, tornand
do-se nula d
de pleno direito
d
a classificação ddaquele que
e não
a
apresentar prrova dessa escolaridade
e
até a data limite de matrricula.
devem rea
1.5 T
Todos os candidatos
c
alizar a ins
scrição no Processo Seletivo 20
017/2,
in
ndependente
emente da fo
orma de ingre
esso /seleçã
ão. Para tanto, o candidaato deverá ac
cessar
o site www.catolica-to.edu.br, ou com
mparecer a Faculdade
F
Ca
atólica do Toocantins, Unidade
I –ACSU - SE
S 140 Aven
nida Teotôniio Segurado
o LT 01 - Ba
airro Centro (QD 1402 Sul.
S A
e
efetivação da
a inscrição do
o candidato d
dar-se-á da seguinte form
ma:
a
a) preencherr a ficha de in
nscrição;
b
b) selecionarr cursos para
a primeira e segunda opç
ção;
cc) informar através
a
de qual
q
forma d
de ingresso / seleção concorrerá
c
à vaga atrav
vés do
p
processo selletivo: Prova
a Vestibular,, Nota obtid
da no ENEM ou Análise de Currículo.
e
e) realizar pa
agamento da
a inscrição.
1.6 O Período de
d inscrição
o: o período
o de inscrição será de 24/04/2017 a 24/05/20
017. A
in
nscrição pod
derá ser paga por meio d
de boleto ba
ancário (24/0
04/2017 a 211/05/2017) emitido
n
no ato da inscrição, ou pagamento online (24/0
04/2017 a 24
4/05/2017) aatravés do site
s da
F
Fundação Arroeira ao terrmino da insscrição, cujo
o valor é de R$ 55,00 (ccinquenta e cinco
reais) para pa
agamento atté 16/05/201 7 e de R$ 60,00
6
(sessen
nta reais) paara pagamen
nto até
2
24/05/2017.
1.7 In
nformações
s sobre alterrações de In
nscrição:
a
a) O sistema
a limitará em
m uma única inscrição po
or CPF;
b
b) Durante o período de
e inscrições,, o candidato
o terá UM ÚNICO
Ú
númeero de inscriição e
poderá alterar, quanttas vezes qu
uiser, as opç
ções de sua inscrição (foorma de ingresso,
1ª opção de curso e 2ª
2 opção de curso);
c
c) Para alte
erar a inscrição, o candid
dato deve ac
cessar o portal de inscriçções, por me
eio do
login e se
enha que fora
am cadastra
ados;
d
d) O sistema
a registrará o histórico da
as alterações nas inscriç
ções;
e
e) Depois de
d finalizado
o o período de inscriçõ
ões, não serrá possível fazer altera
ações,
valendo a última alte
eração realiizada.
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2. PR
ROCEDIMEN
NTOS GERA
AIS PARA RE
EALIZAÇÃO
O DO PROCE
ESSO SELE
ETIVO
2.1 D
DA PROVA DE
D VESTIBU
ULAR
A seleção por meio
m
da Pro
ova de Vestiibular irá co
onsiderar ex
xclusivamente
te a avaliaçã
ão de
comp
petências e habilidades de determin
nados conte
eúdos que estão descrittos no Manu
ual do
Cand
didato. O can
ndidato que se
s submeterr à seleção por
p meio de Prova
P
de Veestibular deve
erá se
inscre
ever no Proccesso Seletiv
vo 2017/2 da
a Católica do
o Tocantins nos
n termos ddo item 3 do Edital
e com
mparecer no
o dia 28 de maio
m
de 201
17, domingo
o, às 9h, nas
s dependênccias da Católica do
Tocantins, Unidade I, situada
a na ACSU - SE 140, Av
venida Teotô
ônio Seguraddo, Lt. 01 - Bairro
2 Sul), em Palmas
P
– TO
O e/ou nas dependências da Católlica do Toca
antins,
Centrro (QD 1402
Unida
ade II, situa
ado na TO – 050, Lote
eamento Co
oqueirinho, 2ª
2 etapa, em
m Palmas – TO,
confo
orme local de
e prova a serr divulgado.
A pro
ova de vestib
bular será composta por d
dois caderno
os, sendo:
a) Ca
aderno de Prova Obje
etiva, sendo:: 40 questõe
es, sendo: 10
1 (dez) queestões de Língua
L
Portu
uguesa; 10 (dez)
(
questõ
ões de Mate
emática; 10 (dez) questõ
ões de Ciênncias da Nattureza
(Físicca, Química, Biologia); 05
5 (cinco) que
estões de Lín
ngua Estrang
geira (Inglês ); e 5 questõ
ões de
Ciênccias Humana
as (História e Geografia);;
b) Ca
aderno de Prova
P
Escritta, sendo: R
Redação sobre tema descrito na folhaa de prova, que o
candiidato deverá
á escrever de
e cunho próp
prio em no mínimo
m
25 (v
vinte e cincoo) e no máxim
mo 30
(trinta
a) linhas. Oss conteúdos a serem trattados na pro
ova objetiva estão descriitos no Manu
ual do
Cand
didato. Para realizar a pro
ova de redaçção, o candidato terá opções de tem
mas relaciona
ados a
conhe
ecimentos gerais e atuais. A classifi cação será obtida com a soma entre
re prova objjetiva,
sendo
o 40 questõe
es, com valo
or de 1 ponto
o por questão
o respondida
a corretamennte e sem ras
suras,
podendo somar 40
4 pontos, e prova subje
etiva - nota de redação
o, com valor de até 10 po
ontos,
eitando-se a razoabilidad
de no desen
nvolvimento do texto: in
ntrodução, ddesenvolvime
ento e
respe
concllusão, número mínimo e máximo de llinhas escrita
as e pertinên
ncia ao assunnto abordado
o pelo
candiidato.
Obse
ervações:
1) os portões serrão abertos às
à 8h e fecha
ados às 8h55min. A prov
va terá inícioo às 9h da manhã,
m
um tempo máximo
m
de co
onclusão de 3 (três) horas
s;
com u
2) O candidato poderá deixarr a sala de a
aplicação de
e provas som
mente depoiss de decorrid
dos 60
os iniciais da
a prova;
(sesssenta) minuto
3) ao
o optar pelo
o ingresso por
p meio da Prova de Vestibular,
V
o candidato automaticam
mente
desca
arta o ingressso por meio da Nota do ENEM e porr meio de Análise de Curr
rrículo.
ORTANTE: O candidato inscrito no P
Processo Seletivo 2017/2, optando o ingresso porr meio
IMPO
da Prrova de Vesttibular, deverrá, ainda:
onferir o loccal das prova
as a partir d
das 00h00 horas do dia 27 de maioo de 2017, no
n site
a. Co
www.catolica-to.e
edu.br, no po
ortal de insccrições, atrav
vés de login e senha, caadastrados no
n ato
da insscrição;
b. Co
omparecer ao
a local indic
cado para ass provas aprresentando o original dde um docum
mento
de Identidade.
NÇÃO: São
o considerados docum
mentos de identidade: as carteiraas ou cédula
as de
ATEN
identiidade expedidas pelas Secretarias
S
d
de Segurança
a, pelas Forç
ças Armadass, e pelas Po
olícias
Milita
ares, pelo Ministério das
s Relações E
Exteriores. Passaporte,
P
carteira de trabalho, Ca
arteira
Nacio
onal de Habiilitação (novo
o modelo), a
além das carrteiras exped
didas por Órggãos e Cons
selhos
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que, por lei fede
eral, valham
m como iden
ntidade. Não
o serão ace
eitos como documento
os de
dões de nascimento/cas amento, título eleitoral, carteiras
c
de motorista (m
modelo
identtidade: certid
antigo
o), carteirass de estuda
ante, carteira
as funcionaiis sem valo
or de identiddade, bem como
docum
mentos ilegívveis, não ide
entificável ou
u danificado;
c. Esstar munido de: lápis pre
eto, borracha
a e caneta esferográfica
e
a transparen
nte preta ou
u azul,
para responder às provas;
hegar ao loccal de prova
a com pelo m
menos 1 (um
ma) hora de
e antecedên
ncia, para ga
arantir
d. Ch
tranquilidade.
onferir a lista
agem, afixad
do no hall de
e entrada do local de pro
ova, em ordeem alfabética
a, com
e. Co
nome
es confirmados, indicando a sala de rrealização da
a prova;
f. Le
er com atençção as instruç
ções constan
ntes na capa
a do caderno
o de prova, aantes de iniciá-la;
g. Ve
erificar se o material re
ecebido está
á legível e a sequência numérica ccorreta; caso
o seja
necesssário, deverá solicitar outro imediata
amente ao fis
scal da sala;
h. Nã
ão fazer anotações nas
s provas co m sinais ex
xagerados que possam ser interpre
etados
como
o meio de comunicação com
c
os dema
ais participan
ntes. Isto levará a desclaassificação;
i. Nã
ão rasurar o cartão resposta, caso ocorra, o mesmo
m
não será substittuído e a qu
uestão
rasurrada será auttomaticamen
nte desconsid
derada.
j. Nã
ão rasgar, manchar
m
e am
massar o carttão-resposta
a;
k. O candidato não
n deverá entrar
e
no loca
al de provas
s portando ou
utros materiaais que não sejam
ados e necessários para
a a realizaçã
ão das provas, tais como
o: bonés, cal culadora, telefone
indica
celula
ar e aparelho
os eletroeletrrônicos;
l. O candidato não poderá
á deixar a s
sala de aula
a antes de decorridos
d
o
senta)
os 60 (sess
utos iniciais de prova;
minu
m. A Comissão Permanente
e do Proce
esso Seletiv
vo para vag
gas remaneescentes nã
ão se
onsabiliza por
p materiais e outros objjetos esquec
cidos no loca
al das provass.
respo
averá tolerân
ncia em relaçção a atraso
o de candida
atos; os portõões serão ab
bertos
Atenção: Não ha
às 8h
h e fechadoss às 8h55min. O acesso
o à sala de provas será
á permitido ssomente med
diante
apressentação de um dos docu
umentos de identificação
o expressos na alínea “b””.

2.2 D
DA NOTA OB
BTIDA NO ENEM
E
– EXA
AME NACION
NAL DO ENSINO MÉDIO
O
A se
eleção por meio da no
ota obtida no ENEM (anos 2014
4, 2015 ou 2016) cons
sidera
exclu
usivamente o desempenho obtido p elo candidatto no Exame Nacional ddo Ensino Médio.
M
Para tanto, o can
ndidato que se
s submeteu
u ao ENEM – Exame Nacional do Ennsino Médio (anos
016), poderá
á optar por cconcorrer a uma
u
vaga do
o Processo S
Seletivo 2017
7/2 da
2014, 2015 ou 20
ntins por meio da Nota o
obtida neste exame.
e
Assim, o candidaato deverá re
ealizar
Católlica do Tocan
a insccrição nos te
ermos do item
m 3 do Edita l e deverá ainda seguir os
o seguintes procedimentos:
a) imprimir e pree
encher o requ
uerimento ap
presentado no
n Anexo I do
o Edital;
nexar cópia digital
d
dos do
ocumentos ((Anexo I do Edital e Bole
etim de Resuultados do ENEM)
E
b) an
no ato da inscriçã
ão.
ORTANTE: Ao optar pelo ingressso por meio de No
ota do ENE
EM o cand
didato
IMPO
autom
maticamente
e descarta o ingresso po
or meio de Prova
P
de Ves
stibular e poor meio da Análise
A
de C
Currículo. Ass notas obttidas na pro
ova do ENEM (anos 2014,
2
2015 ou 2016) serão
conve
ertidas propo
orcionalmentte aos valore
es de: prova objetiva, com
m valor máxximo de 40 po
ontos,
e red
dação, com valor máxim
mo de 10 po
ontos, poden
ndo alcançarr a pontuaçãão máxima de 50
ponto
os. O ingressso por meio da nota do ENEM não
n
dá direito à bolsa//benefício ju
unto à
Institu
uição, deven
ndo o candid
dato inscreve
er-se nos prrogramas fed
derais e atennder às regrras do
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editall desse órgã
ão governamental. A opçção de ingres
sso por meio
o da Nota doo ENEM deso
obriga
o can
ndidato a com
mparecer para realizar a Prova de Ve
estibular.
2.3 D
DA ANALISE
E DE CURRICULO
A se
eleção por meio
m
de Aná
álise de Cu rrículo cons
sidera exclus
sivamente ittens e pontuação
ma a ser obtida por cada item do Ba
arema de An
nálise de Cu
urrículo, confforme Anexo
o II do
máxim
Edital, e o conteú
údo apresenttado na justifficativa manuscrita pelo candidato, cconforme Ane
exo III
dital. O cand
didato que op
ptar pela sele
eção no Proc
cesso Seletiv
vo 2017/2 poor meio de Análise
A
do Ed
de Cu
urrículo deve
erá realizar a inscrição no
os termos do
o item 3 do Edital
E
e deveerá ainda seg
guir os
seguiintes procedimentos:
encher por co
ompleto e se
em abreviatu
uras dados, conforme
c
connstam nos Anexos
a) imprimir e pree
II e IIII do Edital. Observaçõe
es para o A
Anexo II: 1) é de inteira responsabiliidade candid
dato o
preen
nchimento do
o formulário; 2) nos iten
ns onde o ca
andidato não
o pontuar ou não compro
ovar a
comp
petência será
á atribuído o valor de po
ontuação 0 (zero);
(
3) Os
s documentoos comproba
atórios
envia
ados junto ao
o formulário do Anexo II do Edital de
everão estar devidamentee identificado
os, na
parte
e superior à direita,
d
confo
orme o núm ero do item que se refere e os messmos devem
m estar
em o
ordem de seq
quência dos itens do Ba
arema de An
nálise de Currrículo. Obsservações para
p
o
Anex
xo III do Edittal: 1) é de inteira
i
respo
onsabilidade do candidato
o o preenchiimento manu
uscrito
do fo
ormulário de Justificativa de Interesse
e pela Vaga; 2) a Justific
cativa de Intteresse pela Vaga
deverrá conter no mínimo no mínimo
m
25 (vvinte e cinco)) e no máxim
mo 30 (trinta) linhas;
b) an
nexar cópia digital
d
dos do
ocumentos ((Anexo II, co
om devidos documentos
d
órios e
comprobató
Anexxo III) no ato da inscrição.
ORTANTE: Ao optar pelo
p
ingresso
o por meio
o de Análise de Currícculo o cand
didato
IMPO
autom
maticamente
e descarta o ingresso porr meio de Prrova de Vesttibular e ingrresso por me
eio da
Nota obtida no ENEM.
E
Os ca
andidatos terrão sua méd
dia final na Análise
A
de C
Currículo, porr meio
p
– BAREMA (A
Anexo II do Edital) e da Justificativa de interesse
e pela
do prrocesso de pontuação
vaga (Anexo III). As notas ob
btidas nesta
a pontuação serão conve
ertidas propoorcionalmentte aos
valore
es das provas do proce
esso seletivo
o da Católica
a do Tocantiins: prova obbjetiva, com
m valor
máxim
mo de 40 pontos,
p
e re
edação, com
m valor máx
ximo de 10 pontos, poddendo alcan
nçar a
pontu
uação máxim
ma de 50 pontos. A o
opção de in
ngresso por meio de A
Analise Curricular
desob
briga o candidato a comp
parecer para
a realizar a Prova
P
de Vestibular.

3 PO
ORTADORE
ES NECESSIIDADES ESP
PECIAIS
O po
ortador de necessidade especial de
everá comun
nicar à Cató
ólica do Tocaantins, no ato
a da
inscriição no Processo Se
eletivo, que
e possui necessidades
n
s especiaiss, por meio de
preen
nchimento de
e campo esp
pecifico para este fim no formulário de
e inscrição.
3.1. S
Será necessário comprovar a devida
a deficiência por meio de
e atestado/ laaudo médico
o para
que a estrutura necessária
n
para realizaçã
a (ledor para deficiência visual total, prova
ão da prova
ampliiada para deficiência
d
visual
v
parcia
al, local de fácil acess
so para os candidatos
s com
dificu
uldade de loccomoção ou
u expressão)) seja provid
denciada, pa
ara tanto, o candidato deverá
d
anexa
ar cópia digittal atestado// laudo médicco no ato da inscrição.
3.2. O laudo mé
édico deverá
á conter os seguintes dados:
d
a) nome compleeto do cand
didato,
ero do seu documento
d
de identidade
e; b) código da
d identificaç
ção da doennça (CID); c)) data,
núme
assin
natura e número do CRM do médico rresponsável..
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UTRAS INFO
ORMAÇÕES
4 OU
4.1. E
Em caso de problemas ou
o dúvidas d
de acesso ao
o Portal de In
nscrições, o candidato poderá
p
envia
ar e-mail para
a sac@aroeira.gov.br, o u entrar em contato pelo
o telefone (662) 3565-414
41, em
horárrio comercial.
O ressultado oficia
al está prev
visto para se
er publicado até o dia 30 de maio
o de 2017, no
n site
www.catolica-to.e
edu.br e nas dependência
as da Católic
ca do Tocanttins, Unidadee I.
4.2. A
Processo Se
As datas de matrículas devem ser ccumpridas conforme
c
calendário do P
eletivo
descrrito abaixo e deverão serr apresentad as cópias e originais do
os seguintess documentos:
ertidão de Na
ascimento ou
u Casamento
o;
a) Ce
b) Ca
arteira de Ide
entidade;
c) CP
PF;
d) Títtulo Eleitoral;
e) Co
omprovante da
d última vottação;
f) Cerrtidão do Serviço Militar – quando do
o sexo mascu
ulino;
g) Ce
ertificado de Conclusão do
d Ensino Mé
édio;
h) Hisstórico Escolar do Ensino
o Médio;
i) 02 (duas) Fotoss 3x4 recente
es;
j) Com
mprovante de residência
a;
l) aoss candidatoss que conco
orreram vag a por meio de Análise de Currícullo, deverão ainda
apressentar os do
ocumentos co
omprobatório
os originais do anexo II do Edital quue foram env
viados
digita
almente no ato da inscrição.

CALENDÁRIO DO PROCESSO
O SELETIVO
O 2017/2:

P
Período de
Inscrição

24/04
4/2017 a
24/0
05/2017

Confiirmação loca
al de
prova

27/0
05/2017
Ás 00h00

Rea
alização Pro
ova

28/0
05/2017
Horrário 9h
ás
s12hs

Divulgação
Ressultado Oficiial

Até
é o dia
30/0
05/2017

M
Matricula para
a
aprovados
(Prim
meira chama
ada)

5/2017 ás
31/05
14hs
1

Local:
Secretaria
Acadêmica da
a
Unidade I

N
No site: ww
ww.catolica-to
o.edu.br, ouu presencialm
mente
n
na Faculdad
de Católica do Tocantiins, Unidade I –
A
ACSU - SE 140 Avenida Teotônio S
Segurado LT
T 01 B
Bairro Centro
o (QD 1402 Sul.
w
www.catolica
a-to.edu.br, no
n portal de inscrição.
Abertura portões 8h
Fechamento
o portões 8h55min
w
www.catolica
a-to.edu.br
C
Católica do Tocantins
T

e

nas

ddependências
s

da

A
Administraçã
ão / Ciência
as Contábeiss / Arquitettura e
U
Urbanismo / Sistemas de
e Informaçãoo
D
Direito / Zootecnia / Agro
onomia /Meddicina Veterin
nária

01/0
05/2017
E
Engenharia Ambiental e Sanitária / Engenharria de
P
Produção / Engenharia
E
Elétrica
E
/ Enggenharia Civil
02/0
05/2017
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Divulgação
Resultado
(Segunda chama
ada)

06/2017
05/0

w
www.catolica
a-to.edu.br

M
Matricula para
a
aprovados
(Segunda chama
ada)
Iníc
cio das aula
as

6,07 e
06
08/0
06/2017

S
Secretaria Acadêmica
A
da
a Unidade I

31/0
07/2017

5. PR
ROGRAMA PARA
P
A PRO
OVA DO PR
ROCESSO SELETIVO
OS COGNITIV
VOS (comun
ns a todas ass áreas de co
onhecimento
o):
EIXO
I.
Dominarr linguagens
s (DL): domiinar a norma
a culta da Lííngua Portugguesa e faze
er uso
m
artística
a
e cie
entífica e das
s línguas esp
panhola e ingglesa.
das liinguagens matemática,
Compree
ender fenôm
menos (CF)): construir e aplicar co
onceitos dass várias áreas do
II.
ecimento para
p
a com
mpreensão d
de fenômenos naturais, de proccessos históricos
conhe
geográficos, da produção
p
tecn
nológica e da
as manifesta
ações artístic
cas.
Enfrentar sittuações-pro
oblema (SP) : selecionar, organizar, relacionar,
r
innterpretar da
ados e
III. E
inforrmações representados de
d diferentess formas, pa
ara tomar de
ecisões e ennfrentar situa
açõesprob
blema.
IV. C
Construir argumentaçã
a
ão (CA): re
elacionar infformações, representadaas em diferrentes
form
mas, e conhe
ecimentos disponíveis em
m situações
s concretas, para constrruir argumen
ntação
conssistente.
V. E
Elaborar pro
opostas (EP
P): recorrer aos conhe
ecimentos de
esenvolvidoss na escola
a para
elabo
oração de propostas de
d intervençção solidária
a na realida
ade, respeittando os va
alores
humanos e considerando a diversidade
d
ssociocultural..
5.1 M
Matriz de Refferência de Linguagens
s Códigos e suas Tecno
ologias
Competência de
e área 1 - Aplicar
A
as ttecnologias
s da comunicação e daa informaçã
ão na
ola, no trabalho e em ou
utros contex
xtos relevan
ntes para sua vida.
esco
H1 - Identificar as
a diferentes linguagen s e seus re
ecursos expressivos com
mo elementos de
os sistemas de
d comunica
ação.
caraccterização do
H2 - Recorrer aos
a
conheciimentos sob
bre as linguagens dos sistemas dee comunicaç
ção e
inform
mação para resolver
r
prob
blemas socia
ais.
H3 - Relaciona
ar informaçõ
ões gerada
as nos sisttemas de comunicaçãoo e inform
mação,
consiiderando a fu
unção social desses siste
emas.
H4 - Reconhece
er posições críticas aos usos socia
ais que são feitos das llinguagens e dos
mas de comu
unicação e in
nformação.
sistem
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oderna (s) como
Competência de
e área 2 - Conhecer
C
e usar língua
a (s) estrangeira (s) mo
umento de acesso
a
a infformações e a outras culturas
c
e grrupos sociaiis*.
instru
H5 – Associar voccábulos e ex
xpressões de
e um texto em
m LEM ao se
eu tema.
H6 - Utilizar os conhecimen
ntos da LEM
M e de seus
s mecanismo
os como meeio de ampliar as
possiibilidades de
e acesso a informações, ttecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um
u texto em LEM, as esttruturas lingu
uísticas, sua função e seuu uso social..
er a importância da p rodução cultural em LEM como rrepresentaçã
ão da
H8 - Reconhece
diverssidade culturral e linguístiica.
Competência de
e área 3 - Co
ompreenderr e usar a lin
nguagem co
orporal com
mo relevante
e para
ópria vida, in
ntegradora social
s
e form
madora da identidade.
a pró
H9 - Reconhecerr as manifesttações corpo
orais de mov
vimento como origináriass de necessid
dades
cotidiianas de um grupo social.
H10 - Reconheccer a neces
ssidade de ttransformaçã
ão de hábito
os corporaiss em função
o das
necesssidades sinestésicas.
H11 - Reconheccer a lingua
agem corporral como me
eio de intera
ação social, considerando os
es de desemp
penho e as alternativas
a
d
de adaptação
o para difere
entes indivíduuos.
limite
Competência de
e área 4 - Co
ompreenderr a arte com
mo saber cu
ultural e esttético gerad
dor de
ntegrador da
a organizaçã
ão do mund
do e da próp
pria identidaade.
signiificação e in
H12 - Reconhece
er diferentes
s funções da
a arte, do tra
abalho da prrodução doss artistas em
m seus
meioss culturais.
H13 - Analisar as
a diversas produções a
artísticas como meio de
e explicar diiferentes culturas,
ões de belezza e preconce
eitos.
padrõ
H14 - Reconhece
er o valor da
a diversidad
de artística e das inter-re
elações de eelementos que se
m
es de vários grupos socia
ais e étnicos.
apressentam nas manifestaçõe
Competência de
e área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos eexpressivos
s das
uagens, rela
acionando textos com
m seus con
ntextos, me
ediante a n
natureza, função,
lingu
organ
nização, estrutura das manifestaç
ções, de aco
ordo com as
a condiçõees de produção e
recep
pção.
H15 - Estabelece
er relações entre o textto literário e o momento de sua prrodução, situ
uando
exto histórico
o, social e po
olítico.
aspecctos do conte
H16 - Relacionarr informações sobre con cepções artíísticas e procedimentos de construç
ção do
texto literário.
er a presenç
ça de valore
es sociais e humanos attualizáveis e permanenttes no
H17 - Reconhece
mônio literário nacional.
patrim
er e usar os
Competência de
e área 6 - Compreend
C
o sistemas
s simbólicos
os das diferrentes
uagens com
mo meios de
d organiza
ação cognitiva da realidade pela constituiçã
ão de
lingu
signiificados, exp
pressão, co
omunicação e informaçã
ão.
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H18 - Identificar os
o elementos
s que concorrrem para a progressão temática
t
e paara a organização
e estrruturação de
e textos de diferentes gên
neros e tipos
s.
H19 - Analisar a função da linguagem
l
p
predominante
e nos textos em situaçõões específic
cas de
ocução.
interlo
H20 - Reconhece
er a importân
ncia do patrim
mônio linguís
stico para a preservaçãoo da memória
a e da
identiidade nacion
nal.
Competência de
e área 7 - Confrontar opiniões e pontos de
e vista sob
bre as diferrentes
uagens e sua
as manifesttações espe
ecíficas.
lingu
H21 - Reconhece
er em textos
s de diferente
erbais e não--verbais utilizados
es gêneros, recursos ve
com a finalidade de
d criar e mu
udar comporrtamentos e hábitos.
H22 - Relacionar,, em diferenttes textos, op
piniões, tema
as, assuntos e recursos llinguísticos.
H23 - Inferir em um texto quais são os o
objetivos de seu produto
or e quem é seu público
o alvo,
análise dos procediment
p
os argumenttativos utiliza
ados.
pela a
H24 - Reconhece
er no texto estratégias
e
a
argumentativas empregad
das para o cconvencimen
nto do
públicco, tais como
o a intimidaç
ção, sedução
o, comoção, chantagem,
c
entre outrass.
Competência de
e área 8 - Co
ompreenderr e usar a lín
ngua portug
guesa como
o língua matterna,
dora de significação e integrad
dora da organização do mundo
o e da prrópria
gerad
identtidade.
H25 - Identificar,, em textos de
d diferentess gêneros, as marcas linguísticas quue singulariza
am as
dades linguíssticas sociais
s, regionais e de registro
o.
varied
H26 - Relacionar as variedades linguística
as a situaçõe
es específica
as de uso soccial.
H27 - Reconhece
er os usos da
a norma pad
drão da língu
ua portugues
sa nas difereentes situaçõ
ões de
comu
unicação.
Competência de
e área 9 - Entender
E
os princípios, a natureza
a, a função e o impacto
o das
ologias da comunicaç
ção e da informação
o na sua vida
v
pesso
oal e socia
al, no
tecno
dese
envolvimento
o do conhecimento, a
associando
o-o aos con
nhecimentoss científico
os, às
uagens que lhes dão su
uporte, às d
demais tecn
nologias, ao
os processo
os de produção e
lingu
aos p
problemas que
q se propõem solucio
onar.
H28 - Reconhece
er a função e o impacto
o social das diferentes te
ecnologias dda comunica
ação e
mação.
inform
uagens, as tecnologias da
H29 - Identificar pela
p
análise de
d suas lingu
d comunicaçção e inform
mação.
H30 - Relaciona
ar as tecnollogias de co
omunicação e informaç
ção ao deseenvolvimento
o das
edades e ao conheciment
c
to que elas p
produzem.
socie
5.2 M
Matriz de Refferência de Matemática
a e suas Tec
cnologias
Competência de
e área 1 - Construir s
significados
s para os números n aturais, inteiros,
onais e reais
s.
racio
H1 - Reconhecerr, no contextto social, dife
erentes significados e re
epresentaçõees dos núme
eros e
ações - naturrais, inteiros,, racionais ou
u reais.
opera
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H2 - Identificar pa
adrões numé
éricos ou prin
ncípios de co
ontagem.
uação-proble
ema envolve ndo conhecimentos num
méricos.
H3 - Resolver situ
azoabilidade de um resu
ultado numé
érico na cons
strução de aargumentos sobre
H4 - Avaliar a ra
afirmações quanttitativas.
Avaliar propo
ostas de inte
ervenção na realidade utiilizando conh
hecimentos nnuméricos.
H5 - A
Competência de
e área 2 - Utilizar
U
o co nhecimento
o geométrico para real izar a leiturra e a
esentação da
d realidade e agir sobre
re ela.
repre
H6 - Interpretar a localização e a movime ntação de pe
essoas/objettos no espaçço tridimensio
onal e
sua rrepresentaçã
ão no espaço
o bidimension
nal.
H7 - Identificar ca
aracterísticas
s de figuras p
planas ou es
spaciais.
uação-proble
ema que envvolva conhec
cimentos geo
ométricos de espaço e forma.
H8 - Resolver situ
s geométrico
os de espaço e forma na seleçãoo de argum
mentos
H9 - Utilizar conhecimentos
ostos como solução
s
de problemas
p
do
o cotidiano.
propo
Competência de
e área 3 - Co
onstruir noç
ções de grandezas e medidas paraa a compree
ensão
ealidade e a solução de problemas do cotidian
no.
da re
H10 - Identificar relações enttre grandeza
as e unidades
s de medida..
oção de esca
alas na leiturra de represe
entação de situação
s
do ccotidiano.
H11 - Utilizar a no
H12 - Resolver situação-problema que en
nvolva medid
das de grandezas.
H13 - Avaliar o re
esultado de uma
u
medição
o na construç
ção de um argumento coonsistente.
H14 - Avaliar prroposta de intervenção na realidad
de utilizando
o conhecimeentos geomé
étricos
m
relaciionados a grrandezas e medidas.
Competência de
e área 4 - Co
onstruir noçõ
ões de varia
ação de grandezas paraa a compree
ensão
ealidade e a solução de problemas do cotidian
no.
da re
H15 - Identificar a relação de dependência
a entre grand
dezas.
H16 - Resolver situação-p
problema e
envolvendo a variação
o de granddezas, diretta ou
oporcionais.
inverssamente pro
H17 - Analisar informações
s envolvend o a variaçã
ão de grand
dezas comoo recurso para a
gumentação.
consttrução de arg
H18 - Avaliar prop
postas de inttervenção na
a realidade envolvendo
e
variação
v
de ggrandezas.
Competência de área 5 - Modelar e resolverr problemas
s que envvolvem variiáveis
oeconômica
as ou técnic
co-científicas
s, usando re
epresentaçõ
ões algébriccas.
socio
H19 - Identificar representaçõ
r
ões algébrica
as que expre
essem a relaç
ção entre graandezas.
H20 - Interpretar gráfico carte
esiano que re
epresente relações entre grandezas.
H21 - Resolver situação-problema cuja m odelagem en
nvolva conhe
ecimentos allgébricos.
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H22 - Utilizar conhecimento
c
os algébrico
os/geométricos como re
ecurso para a construçã
ão de
mentação.
argum
H23 - Avaliar prop
postas de inttervenção na
a realidade utilizando
u
con
nhecimentoss algébricos.
Competência de
e área 6 - In
nterpretar in
nformações de natureza científica e social ob
btidas
eitura de gráficos
g
e tabelas, re
p
de tendênciaa, extrapollação,
da le
ealizando previsão
interp
polação e in
nterpretação
o.
H24 - Utilizar info
ormações exp
pressas em g
gráficos ou tabelas para fazer inferênncias.
H25 - Resolver prroblema com
m dados apre
esentados em
m tabelas ou gráficos.
H26 - Analisar infformações expressas
e
em
m gráficos ou
u tabelas com
mo recurso ppara a consttrução
de arrgumentos.
Competência de
e área 7 - Compreend
der o carátter aleatório
o e não-det
eterminístico
o dos
menos natturais e so
ociais e u
utilizar instrumentos adequados para med
didas,
fenôm
deterrminação de
e amostras e cálculos de probabiilidade para
a interpretarr informações de
variá
áveis aprese
entadas em uma distrib
buição estatíística.
H27 - Calcular medidas
m
de tendência central ou de
d dispersão
o de um coonjunto de dados
d
essos em uma tabela de
d frequênccias de dados agrupado
os (não em
m classes) ou
o em
expre
gráficcos.
H28 - Resolver situação-problema que en
nvolva conhe
ecimentos de
e estatística e probabilida
ade.
H29 - Utilizar con
nhecimentos de estatísticca e probabillidade como recurso para
ra a construç
ção de
argum
mentação.
H30 - Avaliar pro
opostas de in
ntervenção n
na realidade utilizando co
onhecimentoos de estatís
stica e
proba
abilidade.
5.3 M
Matriz de Refferência de Ciências da
a Natureza e suas Tecnologias
Competência de
e área 1 – Compreend
der as ciên
ncias natura
ais e as teccnologias a elas
ociadas com
mo construç
ções human
nas, perceb
bendo seus
s papéis no
os processo
os de
asso
produção e no desenvolvim
d
mento econô
ômico e social da huma
anidade.
er característticas ou prop
priedades de
e fenômenos
s ondulatórioos ou oscilattórios,
H1 – Reconhece
es contextos..
relaciionando-os a seus usos em diferente
H2 – Associar a solução de problemas de comunic
cação, transp
porte, saúdee ou outro, com
c
o
corre
espondente desenvolvime
d
ento científicco e tecnológ
gico.
pretações ba
aseadas no ssenso comum, ao
H3 – Confrontar interpretações científica s com interp
o do tempo ou
o em diferen
ntes culturass.
longo
H4 – Avaliar prop
postas de intervenção no
o ambiente, considerando
c
o a qualidadee da vida hu
umana
onservação, recuperação
o ou utilizaçã
ão sustentáve
el da biodiveersidade.
ou medidas de co
e área 2 – Id
dentificar a presença e aplicar as
s tecnologiaas associadas às
Competência de
cias naturais
s em diferen
ntes contex
xtos.
ciênc
H5 – Dimensiona
ar circuitos ou
u dispositivoss elétricos de
e uso cotidia
ano.
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H6 – Relacionarr informaçõe
es para com
mpreender manuais
m
de instalação ou utilizaçã
ão de
apare
elhos, ou sisttemas tecnológicos de usso comum.
H7 – Selecionar testes de co
ontrole, parâm
metros ou crritérios para a comparaçção de materriais e
utos, tendo em
e vista a defesa
d
do co
onsumidor, a saúde do trabalhador oou a qualida
ade de
produ
vida.
Competência de
e área 3 – Associar intervençõ
ões que res
sultam em degradaçã
ão ou
cons
servação am
mbiental a processos
p
produtivos e sociais e a instrum
mentos ou ações
a
cienttífico-tecnológicos.
H8 – Identificar etapas
e
em prrocessos de obtenção, trransformação, utilização ou reciclage
em de
recurrsos naturaiis, energéticos ou ma
atérias-prima
as, considerrando proceessos bioló
ógicos,
químicos ou físico
os neles env
volvidos.
uímicos ou do
o fluxo energgia para a vid
da, ou
H9 – Compreender a importância dos cicllos biogeoqu
menos que po
odem causarr alterações nesses proccessos.
da açção de agenttes ou fenôm
H10 – Analisar perturbações
s ambientaiss, identifican
ndo fontes, transporte ee(ou) destino dos
entes ou prevvendo efeitos
s em sistema
as naturais, produtivos ou sociais.
polue
H11 – Reconheccer benefício
os, limitaçõe
es e aspecto
os éticos da
a biotecnologgia, conside
erando
essos biológicos envolvid
dos em produtos biotecnológicos.
estrutturas e proce
H12 – Avaliar impactos em
e
ambienttes naturais decorrente
es de atividdades socia
ais ou
ômicas, conssiderando intteresses con
ntraditórios.
econô
Competência de
e área 4 – Compreend
der interaçõ
ões entre organismos
o
e ambiente
e, em
cular aque
elas relacio
onadas à saúde hu
umana, relacionando conhecimentos
partic
cienttíficos, aspe
ectos cultura
ais e caracte
erísticas ind
dividuais.
H13 – Reconhecer mecan
nismos de transmissão
o da vida, prevendo ou explican
ndo a
maniffestação de características dos seress vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos
s vitais dos organismos, ccomo manute
enção
do eq
quilíbrio interrno, defesa, relações
r
com
m o ambiente
e, sexualidad
de, entre outr
tros.
H15 – Interpretarr modelos e experimenttos para exp
plicar fenôme
enos ou proocessos bioló
ógicos
el de organiza
ação dos sisstemas biológ
gicos.
em qualquer níve
nder o papel da evolução
o na produçã
ão de padrõe
es, processoss biológicos ou na
H16 – Compreen
organ
nização taxonômica dos seres vivos.
Competência de
e área 5 – Entender m
métodos e procedimentos própriios das ciê
ências
á-los em dife
erentes con
ntextos.
naturrais e aplicá
H17 – Relacio
onar informa
ações apressentadas em diferente
es formas de linguage
em e
esentação ussadas nas ciências
c
físiccas, química
as ou biológ
gicas, comoo texto discu
ursivo,
repre
gráficcos, tabelas, relações ma
atemáticas o
ou linguagem
m simbólica.
H18 – Relaciona
ar proprieda
ades físicas,, químicas ou
o biológica
as de produutos, sistema
as ou
edimentos te
ecnológicos às
à finalidadess a que se destinam.
proce
H19 – Avaliar métodos,
m
proc
cessos ou p
procedimento
os das ciências naturaiss que contribuam
s
econô
ômica ou am
mbiental.
para diagnosticarr ou solucionar problemass de ordem social,
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Competência de
e área 6 – Apropriar-se
A
e de conhe
ecimentos da física parra, em situa
ações
pretar, avalia
ar ou planejjar intervenç
ções científico tecnológ
gicas.
problema, interp
o efeitos do
os movimenttos de partíc
culas, substââncias, objettos ou
H20 – Caracterizzar causas ou
corpo
os celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicass para interp
pretar proces
ssos naturaiis ou tecnoló
ógicos
inseriidos no conte
exto da term
modinâmica e (ou) do elettromagnetism
mo.
H22 – Compreender fenômen
nos decorren
ntes da intera
ação entre a radiação e a matéria em
m suas
maniffestações em
m processos
s naturais o
ou tecnológic
cos, ou em suas impliccações bioló
ógicas,
socia
ais, econômiccas ou ambie
entais.
H23 – Avaliar po
ossibilidades
s de geraçã
ão, uso ou transformaçã
t
ão de energgia em ambientes
especcíficos, conssiderando imp
plicações éti cas, ambientais, sociais e/ou econôm
micas.
Competência de
e área 7 – Apropriar-se de conheciimentos da química paara, em situa
ações
pretar, avalia
ar ou planejjar intervenç
ções científico tecnológ
gicas.
problema, interp
ódigos e nom
menclatura d
da química para caracterizar materiaiis, substâncias ou
H24 – Utilizar có
q
transfformações químicas.
H25 – Caracterizar materiais ou substânccias, identific
cando etapas
s, rendimento
tos ou implicações
biológ
gicas, sociaiss, econômica
as ou ambie ntais de sua obtenção ou
u produção.
H26 – Avaliar im
mplicações sociais, ambie
nsumo
entais e/ou econômicas na produçãão ou no con
ecursos energéticos ou minerais, id
dentificando transformaç
ções químicaas ou de en
nergia
de re
envollvidas nesse
es processos.
H27 – Avaliar pro
opostas de in
ntervenção n
no meio amb
biente aplicando conheciimentos quím
micos,
obserrvando riscos ou benefíc
cios.
Competência de
e área 8 – Apropriar-se de conheciimentos da biologia paara, em situa
ações
pretar, avalia
ar ou planejjar intervenç
ções científico tecnológ
gicas.
problema, interp
anismos com
m seu modoo de vida ou
u com
H28 – Associar características adaptativvas dos orga
m diferentes ambientes, em especial em ambienttes brasileiro
os.
seus limites de distribuição em
v
analissando implicações
H29 – Interpretarr experimenttos ou técniccas que utilizam seres vivos,
p
de alimentos, matérias
m
prim
mas ou produutos industria
ais.
para o ambiente, a saúde, a produção
opostas de alcance indivvidual ou co
oletivo, identificando aquuelas que vis
sam à
H30 – Avaliar pro
prese
ervação e a implementaç
ção da saúde
e individual, coletiva
c
ou do
d ambiente.
5.4 M
Matriz de Refferência de Ciências Hu
umanas e suas Tecnolo
ogias
Competência de
e área 1 - Compreen
nder os ele
ementos cu
ulturais quee constituem as
identtidades
H1 - Interpretar historicamen
h
te e/ou geog
graficamente
e fontes doc
cumentais accerca de asp
pectos
ultura.
da cu
H2 - A
Analisar a prrodução da memória
m
pela
as sociedade
es humanas.
H3 - A
Associar as manifestações culturais d
do presente aos seus pro
ocessos histtóricos.
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H4 - Comparar pontos
p
de vis
sta expresso
os em diferen
ntes fontes sobre
s
determ
minado aspec
cto da
culturra.
H5 - Identificar as
a manifesta
ações ou rep
presentações
s da diversid
dade do pattrimônio cultural e
entes sociedades.
artístico em difere
Competência de
e área 2 - Compreend
der as transformações
s dos espaaços geográ
áficos
o produto das relações socioeconô
ômicas e cu
ulturais de poder.
p
como
H6 - Interpretar diferentes rep
presentaçõess gráficas e cartográficas
c
s dos espaçoos geográfico
os.
s histórico-ge
eográficos da
as relações de
d poder enttre as naçõe
es
H7 - Identificar oss significados
H8 - Analisar a ação dos estados na
acionais no que se re
efere à dinââmica dos fluxos
populacionais e no
n enfrentam
mento de prob
blemas de orrdem econôm
mico-social.
h
ográfico das organizaçõe
es políticas e socioeconô
ômicas
H9 - Comparar o significado histórico-geo
r
ou mundial.
m
em escala local, regional
nização dos movimentos sociais e a importânc
cia da
H10 - Reconheccer a dinâmica da organ
oletividade na
n transforma
ação da realidade histórico-geográficca.
particcipação da co
Competência de
e área 3 - Compreende
C
er a produçã
ão e o pape
el histórico das institu
uições
ais, política
as e econô
ômicas, ass
sociando-as
s aos diferrentes grup
pos, conflittos e
socia
moviimentos soc
ciais.
H11 - Identificar registros
r
de práticas
p
de g
grupos sociais no tempo e no espaçoo.
H12 - Analisar o papel
p
da justtiça como insstituição na organização
o
das sociedaades.
H13 - Analisar a atuação
a
dos movimentoss sociais que
e contribuíram para mudaanças ou rup
pturas
em processos de disputa pelo
o poder.
p
de viista, presenttes em texto
os analíticoss e interpreta
ativos,
H14 - Comparar diferentes pontos
e situação ou
o fatos de
e natureza histórico-geo
ográfica ace
erca das insstituições so
ociais,
sobre
políticcas e econôm
micas.
H15 - Avaliar criiticamente co
onflitos cultu
urais, sociais
s, políticos, econômicos
e
ou ambienta
ais ao
o da história. Competênc
cia de área 4 - Entender as
a transformações técniccas e tecnoló
ógicas
longo
e seu
u impacto no
os processo
os de produçção, no dese
envolvimento
o do conheccimento e na
a vida
socia
al.
H16 - Identificar registros
r
sob
bre o papel d
das técnicas e tecnologia
as na organizzação do tra
abalho
e/ou da vida socia
al.
e explicam o impacto das
d
novas tecnologias no process
so de
H17 - Analisar fatores que
orialização da produção.
territo
H18 - Analisar diiferentes pro
ocessos de p
produção ou circulação de riquezas e suas implicações
o-espaciais.
sócio
nicas e tecno
H19 - Reconhece
er as transforrmações técn
ológicas que
e determinam
m as várias fo
ormas
de usso e apropria
ação dos esp
paços rural e urbano.
H20 - Selecionar argumento
os favoráveiss ou contrário
os às modificações impoostas pelas novas
ologias à vid
da social e ao mundo do trabalho
o. Competência de áreea 5 - Utiliz
zar os
tecno
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conhe
ecimentos históricos
h
para compree nder e valorizar os fundamentos d a cidadania e da
demo
ocracia, favorecendo uma
a atuação co
onsciente do indivíduo na
a sociedade.
H21 - Identificar o papel dos meios
m
de com
municação na
n construção
o da vida soccial.
H22 - Analisar as
a lutas soc
ciais e conq
quistas obtid
das no que se refere ààs mudanças nas
as políticas públicas.
legislações ou na
d valores é
éticos na esttruturação po
olítica das soociedades.
H23 - Analisar a importância dos
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organiza
ação das soc
ciedades.
H25 – Identificar estratégias
e
que
q promova
am formas de
e inclusão so
ocial.
Competência de
e área 6 - Compreende
C
er a socied
dade e a na
atureza, reco
onhecendo suas
ações no es
spaço em diiferentes co
ontextos históricos e ge
eográficos.
intera
H26 - Identificar em
e fontes div
versas o proccesso de ocu
upação dos meios físicoss e as relaçõ
ões da
vida h
humana com
m a paisagem
m.
H27 - Analisar de
e maneira crítica as inte
erações da sociedade
s
co
om o meio ffísico, levand
do em
pectos históricos e(ou) ge
eográficos.
consiideração asp
H28 - Relaciona
ar o uso das
s tecnologia
as com os impactos
i
só
ócio-ambientaais em diferrentes
extos históricco-geográfico
os.
conte
H29 - Reconheccer a funçã
ão dos recu
ursos natura
ais na produção do esspaço geográfico,
c
as muda
anças provoccadas pelas ações huma
anas.
relaciionando-os com
H30 - Avaliar as relações en
ntre preserva
ação e degra
adação da vida
v
no planeeta nas diferrentes
escallas
5.6. R
Redação
Esta prova tem o objetivo de avaliar a cap
pacidade de organização
o do pensam ento e domínio da
ua Portuguessa. Uma boa
a redação de
everá conter introdução, desenvolvim
mento e conc
clusão
Língu
relativvos ao tema
a escolhido. O candidato deverá dese
envolver um texto em noo mínimo 25 (vinte
e cincco) linhas e, no máximo, 30 (trinta) li nhas. Os tem
mas da redação estarão descritos na
a folha
de prrova e o candidato deverrá transcrevê
ê-lo em folha
a própria e assinada. Parra realizar a prova
de re
edação o can
ndidato terá opções
o
de te
emas Gerais e Atuais.
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