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APRESENTAÇÃO

A VOCÊ, CANDIDATO DO IFES – CAMPUS DE ALEGRE

A vida coloca desafios em nossos caminhos. É preciso fazer as melhores escolhas e 

saber lidar com as situações. Que bom que você escolheu o Instituto Federal do Espírito 

Santo – Campus de Alegre!

O  Instituto  Federal  é  uma  instituição  de  educação  superior,  básica  e  profissional, 

pluricurricular  e,  especializado  na  oferta  de  educação  profissional  e  tecnológica  nas 

diferentes modalidades de ensino.

O Instituto Federal do Espírito Santo, foi criado mediante a integração do Centro Federal 

de  Educação  Tecnológica  do  Espírito  Santo  e  das  Escolas  Agrotécnicas  Federais  de 
Alegre, de Colatina e de Santa Tereza.

O  presente  material  é  apenas  um  primeiro  contato  com  nossa  Instituição,  a  fim  de 

promover  uma  integração  com  você,  futuro  aluno.  Aqui  o  candidato  encontrará 

informações gerais acerca das modalidades de cursos oferecidos pelo IFES – Campus de 

Alegre. A leitura desse manual, bem como do respectivo Edital  são essenciais para a 

compreensão das normas do processo, desde a inscrição, a realização das provas, até a 

efetivação da matrícula dos candidatos aprovados. O candidato, a partir deste manual, 

também tem acesso ao conteúdo programático exigido nas provas.

Desde já desejamos que você obtenha sucesso nessa nova etapa de sua vida e que 

venha fazer parte de nossa comunidade escolar.

SUCESSO!                                

A Comissão.



I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Período de inscrição 15 de setembro a 30 de outubro

Prova 06 de dezembro 

Divulgação do gabarito 06 de dezembro

Recurso das provas 07 de dezembro

Resultado do recurso Até 10 de dezembro

Divulgação do resultado final 11 de dezembro

Recurso do resultado final 14 de dezembro

Resultado do recurso Até 16 de dezembro

Resultado final 16 de dezembro

II -  PERFIL PROFISSIONAL

a) TECNOLOGIA EM AQUICULTURA
O Tecnólogo  em Aquicultura atua na produção de peixes e de outros animais aquáticos, desde a 

produção de alevinos, engorda, processamento até a comercialização e distribuição dos produtos 

para o mercado consumidor.  Piscicultura, ranicultura, ostreicultura, mitilicultura, carcinicultura e 

cultivo de peixes ornamentais são algumas das possibilidades de atuação desse profissional.

b)TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA
O Tecnólogo em Cafeicultura atua na cadeia do agronegócio cafeeiro, trabalhando em grandes 

empresas e cooperativas ou acompanhando pequenos cafeicultores. Elabora e executa projetos 

agrícolas  compreendendo  o  cultivo,  a  produção,  o  armazenamento,  o  beneficiamento  e  a 

comercialização do café. Domina os aspectos da produção cafeeira como espécies e variedades, 

exigências  climáticas,  manejo  de  mudas,  condução  da  lavoura  e  colheita,  infraestrutura  de 

beneficiamento, além de aspectos fitossanitários da cultura do café.



c) LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
O Licenciado em Ciências Biológicas executa atividades técnico-científicas de grau superior de 

grande  complexibilidade,  que  envolvam:  ensino,  planejamento,  supervisão,  coordenação  e 

execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emissão de 

laudos  e  pareceres  técnicos  e  assessoramento  técnico-científico  nas  áreas  de  Ciências 

Biológicas.

III -  EDITAL

EDITAL Nº 08, DE 11 DE SETEMBRO DE 2009

O Diretor-Geral do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente,  torna públicas as 
normas para a realização do Vestibular 2010, para os Cursos Superiores a serem oferecidos para 
ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2010.

1 DO VESTIBULAR:

1.1 A realização do Vestibular  está a cargo da Comissão Permanente de Exame de Seleção, 
nomeada pela Direção-Geral. A esta Comissão cabe a responsabilidade de planejar e  coordenar 
o Vestibular e de divulgar as informações necessárias à realização do evento.

1.2 As provas serão realizadas em um único dia.

1.3 Os resultados do Vestibular serão válidos para para o ingresso no IFES - Campus de Alegre, 
para  o preenchimento das vagas oferecidas no 1º semestre do ano letivo de 2010.

2 DOS CURSOS SUPERIORES:

2.1 Para esses cursos, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio. Os Cursos Superiores 
do  IFES-Campus  de  Alegre  preparam o  aluno  para  uma  carreira  acadêmica  ou  profissional, 
podendo estar ou não vinculada a conselhos específicos. 

2.2 DE TECNOLOGIA

Os Cursos Superiores de Tecnologia equivalem à Graduação e visam a preparar profissionais com 
uma formação técnico-científica e profissional voltada a atender a campos específicos do mercado 
de trabalho. O aluno formado receberá a denominação de Tecnólogo, estando apto a atuar na 



área objeto do seu curso. Os Tecnólogos podem dar continuidade aos estudos em nível de Pós-
Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu.

2.3 DE LICENCIATURA

O Curso de Licenciatura objetiva formar professores para atuarem no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio.  O aluno formado receberá a denominação de Licenciado, estando apto a atuar na 
área objeto do seu curso. Os licenciados podem dar continuidade aos estudos em nível de Pós-
Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu.

2.4 QUADRO DE CURSOS:

CURSO PRÉ-REQUISITO PARA 
INGRESSO

TURNO DE 
ESTUDO

DURAÇÃO MÍNIMA 
DO CURSO

Tecnologia em Aquicultura Ensino Médio concluído Matutino e 
Vespertino 3 anos

Tecnologia em Cafeicultura Ensino Médio concluído Matutino 3 anos

Licenciatura em 
Ciências Biológicas Ensino Médio concluído Noturno 4 anos

3 DAS VAGAS

3.1 As vagas dos cursos superiores ofertados pelo Campus de Alegre para o primeiro semestre de 
2010 serão distribuídas da seguinte maneira:
a) Serão ofertadas 20% das vagas para seleção em fase única com base na nota  do resultado 
final do Novo Enem 2009, conforme Portaria Inep nº 109, de 27/05/2009, publicada no D.O.U. de 
08/06/2009.
b) Serão ofertadas 80% das vagas para seleção mediante realização de vestibular convencional, 
com realização de provas.

3.2 Quadro de distribuição de vagas:

Curso Vagas Iniciais Número de vagas 
vestibular (80%)

Número de vagas
 Novo ENEM (20%)

Tecnologia em 
Aquicultura 40 32 8

Tecnologia em 
Cafeicultura 40 32 8

Licenciatura em Ciências 
Biológicas 40 32 8

Total de vagas 120 96 24



3.3 Das vagas destinadas ao Novo ENEM:
3.3.1 Poderão concorrer à reserva de 20% das vagas somente os candidatos portadores de 
certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, que tenham estudado durante, 
pelo menos, 5 (cinco) anos em escola pública, sendo no mínimo 3(três) anos do Ensino 
Fundamental e no mínimo 2 (dois) anos do Ensino Médio, conforme Edital nº 09, de 24 de 
junho de 2009, publicado no DOU de 29/06/2009.
3.3.2 Para se inscrever a uma dessas vagas citadas no item anterior, o candidato deverá acessar 
o portal do Ministério da Educação(www.portal.mec.gov.br) e escolher a página do Sistema de 
Seleção Unificado – SiSu -  em data a ser divulgada posteriormente pelo Ministério da Educação.
3.3.3 O candidato que concorrer às vagas destinadas ao Novo ENEM não está impedido de 
se inscrever para o vestibular do IFES-Campus de Alegre.

4 DAS INSCRIÇÕES

4.1  Os  procedimentos  de  inscrição  descritos  a  seguir  deverão  ser  obedecidos  apenas  pelos 
candidatos que desejarem participar do processo seletivo convencional, mediante vestibular. 

4.2. Os candidatos que optarem exclusivamente pelo ingresso através do Novo ENEM, deverão 
observar atentamente o que diz o item 3.3.2.

4.3 Período
De 15/09/2009 a 30/10/2009.

4.4 Local/Horário
a) Internet no endereço: www.eafa.com.br; e
b) Secretaria Escolar – IFES - Campus de Alegre (7h 30min às 11h e das 12h 30min às 16h).

4.5 Taxa
4.5.1 Valor
R$ 40,00 (quarenta reais).
4.5.2 Local de pagamento 
Nas agências da CAIXA e Lotéricas ou em qualquer outra agência bancária. 
4.5.3 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida.

4.6 Procedimentos para a realização das inscrições:
4.6.1 Acessar o endereço  www.eafa.com.br e clicar no link referente ao Processo Seletivo e, em 
seguida, em inscrição.
4.6.2  Preencher  a  ficha  de  Pré-inscrição,  indicando  o  curso  a  que  está  se  inscrevendo, 
observando que deverá escolher somente uma opção de curso.  
4.6.3 Imprimir o Boleto Bancário para pagamento da Taxa de Inscrição.
4.6.4 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, utilizando o boleto bancário, impreterivelmente 
até o dia 03 de novembro de 2009, nas agências da CAIXA e Lotéricas ou em qualquer outra 
agência bancária. 
4.6.5 O candidato será o único responsável pelo preenchimento correto e completo da Ficha de 
Pré-inscrição, bem como pela efetivação do pagamento do boleto bancário.
4.6.6 Somente após a execução desses passos é que a Pré-inscrição será confirmada, mediante 
a disponibilização do cartão de inscrição.  Para impressão do Cartão de Inscrição, o candidato 
deverá acessar o endereço  www.eafa.com.br e clicar no link referente a Processo Seletivo e 
após o link  Verifique sua Inscrição.   Em seguida, digitar o número de inscrição para ter 
acesso ao Cartão de Inscrição, que deverá ser impresso e apresentado no dia da prova.  O 
número de inscrição estará expresso na ficha de inscrição e no boleto bancário.

http://www.portal.mec.gov.br/


4.6.7  O IFES -  Campus  de Alegre  não  se responsabilizará  por  solicitações  de  inscrição não 
recebidas  por  motivos  de  ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  na  comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
4.6.8 Caso o endereço eletrônico do IFES - Campus de Alegre esteja fora do ar por questões 
técnicas, no período das inscrições, o candidato deverá procurar a Secretaria Escolar do IFES - 
Campus de Alegre para fazer sua inscrição, no período das 7h 30min às 11h e das 12h 30min às 
16h, durante o período previsto para as inscrições.
4.6.9 O candidato que não tiver acesso à internet,  poderá fazer sua inscrição no IFES - 
Campus de Alegre, no período das 7h 30min às 11h e das 12h 30min às 16h.

4.7 Após efetivada a inscrição, não será permitida a mudança de opção de curso, devendo o 
candidato, para esse fim, realizar nova inscrição.

4.8 A efetivação da inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, das condições fixadas 
para  a  realização  do  processo  seletivo,  não  podendo,  sob  hipótese  alguma,  alegar 
desconhecimento delas.

4.9 A declaração falsa  ou inexata  dos  dados constantes na Ficha de Inscrição,  bem como a 
apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou a 
anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O IFES - Campus de Alegre não se 
responsabilizará  por  quaisquer  atos  ou  fatos  decorrentes  de  informações  e/ou  endereços 
incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.

4.10 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas, devido à 
dificuldade ou impossibilidade de locomoção motora, deficiência auditiva, visual, ou qualquer outra 
necessidade especial, deverá comparecer ao IFES - Campus de Alegre, DURANTE O PERÍODO 
DE INSCRIÇÕES, e  solicitar  à  Comissão  Organizadora,  por  escrito  e  em formulário  próprio, 
disponibilizado via  internet,  no endereço  www.eafa.com.br e no IFES -  Campus de Alegre.  O 
candidato deverá apresentar laudo médico original e atual, munido do comprovante de pagamento 
do boleto bancário e da ficha de inscrição. Em qualquer situação, não serão aceitas solicitações 
posteriores.  A resposta à solicitação de atendimento especial será dada ao solicitante em até 10 
(dez) dias úteis contados a partir da data da solicitação. 

4.11 O candidato que, nos dias que antecedem a realização das provas, apresentar  qualquer 
doença infecto-contagiosa ou necessitar também de tratamento diferenciado, deverá oficializar, via 
Atestado Médico, esta necessidade ao IFES - Campus de Alegre, munido do comprovante de 
pagamento do boleto bancário e da Ficha de Inscrição. 

5 DAS PROVAS

5.1 As provas serão aplicadas no IFES - Campus de Alegre no dia 06 de dezembro de 2009 e 
serão realizadas em duas etapas, com duração de 4 (quatro) horas cada uma e em um único dia.

5.2  A primeira  etapa  constará  de  uma  Redação  e  Prova  discursiva  composta  por  03  (três) 
questões.

5.3  A segunda etapa constará de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 5 
(cinco) opções de resposta, contendo apenas 1 (uma) alternativa correta. 

5.4 O início das provas da  1ª etapa será às 8 horas e da  2ª etapa às 14 horas, sendo suas 
pontuações distribuídas conforme os quadros a seguir:



5.4.1 1ª etapa: Provas de Redação e Questões Discursivas para todos os  Cursos Superiores :

Data Horário de 
Início Duração Provas Número de 

questões
Pontuação 

máxima

06/12/09 8 horas 4 horas
Redação 1 100
Biologia 2 200
Química 1 100

5.4.2 2ª etapa: Provas Objetivas para todos os Cursos Superiores:

Data Horário de 
Início Duração Provas Número de 

questões
Pontuação 

máxima

06/12/09 14 horas 4 horas

Língua 
Portuguesa/ 

Literatura 
Brasileira

10 100

Matemática 10 100
Biologia 10 100
Química 10 100
Física 10 100

5.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova 1 (uma) hora antes do horário marcado, 
munido do seu comprovante de inscrição, documento oficial de identificação (Carteira ou Cédula 
de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho), caneta esferográfica azul 
ou preta, lápis e borracha. O candidato que não possuir quaisquer dos documentos oficiais acima 
citados deverá entregar ao aplicador cópia da certidão de nascimento, juntamente com uma foto 
3x4 recente.

5.6 O candidato somente poderá deixar a sala de provas decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início. 

5.7  Durante  a  realização  das  provas,  é  expressamente  proibida  a  comunicação  com  outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma, bem como, a utilização de livros, 
revistas, folhetos, impressos, anotações, celulares, calculadora ou quaisquer outros equipamentos 
eletrônicos de comunicação ou de consulta.

5.8 Antes de iniciar as provas, o candidato deverá ler as instruções contidas na capa das 
provas e verificar atentamente seus conteúdos. Caso seja constatada alguma irregularidade 
de impressão, informar imediatamente ao aplicador.

5.9 A prova de redação e as questões discursivas serão corrigidas, conforme o número de vagas 
para cada curso,  multiplicado por 03 (três), por ordem de classificação na soma dos pontos da 
prova objetiva.

5.10 São critérios para a correção da redação:
a) fidelidade ao tema, ao tipo de texto e ao gênero textual;
b) utilização dos elementos fornecidos pelos textos;
c) adequação à modalidade escrita em língua padrão;



d) coesão;
e) coerência; e
f) respeito ao número de linhas estipulado.

5.11 A infidelidade total ao tema implicará nota ZERO na prova de Redação.

5.12 A prova de redação e as questões discursivas deverão ser feitas a caneta azul ou preta.

5.13 Não será atribuído valor à questão da prova de redação e da prova discursiva que contiver 
rasuras ou emendas e feita a lápis.

5.14  A redação  e  as  questões  discursivas  serão  corrigidas  por  uma  banca  constituída  por 
profissionais da área.

5.15 O conteúdo exigido para as provas está relacionado no item IV do Manual do Candidato.

5.16 Na hipótese de ser anulada alguma questão, o seu valor em pontos será computado a favor 
de todos os candidatos.

6 DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 Será classificado o candidato que atender aos requisitos exigidos neste Edital, sendo o direito 
à vaga estabelecido pela ordem decrescente de pontos, até completar o número de vagas de 
cada  curso,  permanecendo  os  demais  classificados  como  suplentes  até  o  limite  das  vagas 
oferecidas.

6.2 Será desclassificado o candidato que:
a) faltar à prova;
b)  abandonar  o  local  de  prova  sem  autorização  ou  deixar  o  local  de  prova  sem  o 
acompanhamento do fiscal;
c) cometer fraude, indisciplina ou desrespeito a qualquer pessoa envolvida no processo;
d) for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato nas 
formas descritas no item 5.7 deste Edital;
e) não preencher os dados de identificação no gabarito ou preenchê-los de forma ilegível;
f) sair do local da prova sem entregar o gabarito; e
g) obtiver nota zero na prova de Redação ou nas Provas Discursivas.

6.3  Em caso de  empate  na pontuação da prova objetiva, entre os candidatos, o desempate se 
dará da seguinte forma:
a) maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;
b) maior número de pontos na prova de Matemática;
c) maior número de pontos na prova de Biologia;
d) maior número de pontos na prova de Química;
e) maior número de pontos na prova de Física;
f) menor número de inscrição.

6.4 Em caso de empate na soma da pontuação geral entre os candidatos, o desempate se dará 
da seguinte forma:
a) maior número de pontos na prova de Redação;
b) maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa;
c) menor número de inscrição.



7 DO RESULTADO

7.1 Os gabaritos serão divulgados no dia 06/12 a partir das 18h30min, via Internet  no endereço 
www.eafa.com.br e no mural de avisos do IFES-Campus de Alegre.

7.2 No dia 07/12/2009, das 8h às 11h e de 12h:30min às 16h, os candidatos poderão interpor 
recurso fundamentado, por escrito e amparado em bibliografia pertinente, contra qualquer questão 
das provas objetivas e discursivas, destinado à Comissão Organizadora e registrado no Setor de 
Protocolo  do  IFES-Campus  de  Alegre.  O  Recurso  deverá  ser  feito  em  formulário  próprio, 
disponível via Internet  no endereço www.eafa.com.br e no Setor de Protocolo do IFES-Campus 
de Alegre.

7.3 O resultado dos recursos impetrados será divulgado até o dia 10/12/2009, via Internet  no 
endereço www.eafa.com.br e no quadro de avisos do IFES-Campus de Alegre.

7.4 Não caberá recurso contra a prova de Redação.

7.5 A divulgação do resultado final do Processo Seletivo está prevista para o dia 11/12/2009, via 
Internet  no endereço www.eafa.com.br e no quadro de avisos do IFES-Campus de Alegre.

7.6 No dia 14/12/2009, das 8h às 11h e de 12h:30min às 16h, o candidato poderá solicitar recurso 
fundamentado e por escrito, em face do Resultado Final, destinado à Comissão Organizadora e 
registrado no Setor de Protocolo do IFES-Campus de Alegre. A solicitação do recurso deverá ser 
feita em formulário próprio, disponível via Internet  no endereço www.eafa.com.br e no Setor de 
Protocolo do IFES-Campus de Alegre.

7.7 O resultado dos recursos impetrados será divulgado até o dia 16/12/2009, via Internet  no 
endereço www.eafa.com.br e no quadro de avisos do IFES-Campus de Alegre.

7.8 Os resultados desse vestibular serão válidos para o ingresso no IFES-Campus de Alegre até o 
preenchimento das vagas oferecidas, sendo esse encerrado no último dia da matrícula, conforme 
descrito no item 8.10 deste Edital.

7.8  O  IFES-Campus  de  Alegre  não  fornecerá,  sob  hipótese  alguma,  o  resultado  por 
telefone.

8 DA MATRÍCULA 

8.1 Os candidatos que concorreram às vagas destinadas ao Novo ENEM deverão acompanhar os 
editais  específicos  a  serem  publicados  pelo  MEC  no  endereço  www.mec.gov.br e 
www.eafa.com.br , contendo as datas das matrículas, sendo de responsabilidade do candidato o 
cumprimento dos prazos estabelecidos. 

8.2 A matrícula dos candidatos será realizada na Secretaria Escolar do Ensino Superior, no Prédio 
Central do Campus de Alegre, no horário das 8h às 11h e das 12h 30min às 16h 30min, conforme 
cronograma do item 8.10 deste Edital.

8.3 Os candidatos serão matriculados pela ordem de classificação, até ser completado o número 
de vagas previstas neste Edital.  A divulgação das vagas remanescentes será feita via Internet, no 
endereço www.eafa.com.br e no quadro de avisos do IFES-Campus de Alegre.

http://www.eafa.com.br/
http://www.mec.gov.br/


8.4 A matrícula deverá ser efetivada, obrigatoriamente, no primeiro período do curso ofertado. O 
aluno poderá  solicitar  aproveitamento de estudos anteriores  em data  prevista  pelo  calendário 
acadêmico e de acordo com os critérios estabelecidos pelo IFES-Campus de Alegre.

8.5 Documentos necessários à  matrícula: 
a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original);
b) Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);
c) Carteira de Identidade (original e cópia);
d) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
e) Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade e Comprovante da última votação (original e 
cópia);
f) Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar para maiores de 18 anos, do sexo masculino 
(original e cópia);
g) Comprovante de seguro contra acidentes pessoais, pagável na seguradora de preferência do 
candidato, com validade anual;
h) 03 (três) fotografias 3 x 4 recentes e coloridas;
i) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e cópia);
j) Cartão de vacinação (original e cópia); e
l) Procuração com firma reconhecida, no caso de ser a matrícula efetuada por terceiro, conforme 
item 8.6

8.6 A matrícula dos candidatos menores de 18 anos deverá ser efetuada pelo responsável legal 
ou por terceiros mediante procuração com firma reconhecida.

8.7 O candidato perderá o direito à vaga caso não se apresente à escola munido de TODOS 
os documentos exigidos e no prazo fixado para a matrícula.

8.8 Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou rasurados.

8.9 A convocação dos candidatos para a efetivação da matrícula obedecerá rigorosamente 
à ordem de classificação, bem como as datas previstas no item 8.10 deste Edital e será 
divulgada no endereço www.eafa.com.br e no mural de avisos do IFES – Campus de Alegre, 
não havendo quaisquer outras formas de convocação.

8.10 Cronograma de matrícula 

Curso Matrícula dos 
aprovados

Divulgação das 
vagas 

remanescentes*
Matrícula dos 

suplentes

Tecnologia em Aquicultura 05/01/10 06/01/10
11/01/2010 e 
12/01/2010

Tecnologia em Cafeicultura 06/01/10 07/01/10
Licenciatura em   Ciências 

Biológicas 07/01/10 08/01/10

*  A divulgação  das  vagas  remanescentes  para  os  suplentes  será  feita  via  Internet   no 
endereço www.eafa.com.br e no quadro de avisos do IFES-Campus de Alegre.

8.11 Caso haja vagas remanescentes deste Processo Seletivo,  o preenchimento dar-se-á por 
meio da nota do Novo Enem 2009, conforme Edital nº 09, de 24 de junho de 2009.

8.12  Em  caso  do  não-preenchimento  das  vagas  remanescentes,  conforme  item  8.11,  serão 
convocados  os  candidatos  que  realizaram  as  provas  deste  Processo  Seletivo  e  que  se 



classificaram como suplentes, seguindo a ordem decrescente de pontuação.

8.13 Será cancelada a matrícula do aluno que:
a) não frequentar os primeiros 10 (dez) dias letivos sem apresentar justificativa legal; e/ou
b)  utilizar  documentação  falsa  ou  adulterada  para  a  inscrição  ou  matrícula,  tendo  ainda  que 
responder legalmente pelo ato.

8.14 No ato da matrícula, o candidato maior de 16 anos poderá se associar à Cooperativa-Escola 
dos Alunos do IFES - Campus de Alegre. Maiores informações pelo telefone (28) 3552-8200.

8.15 O transporte dos alunos para o  IFES -  Campus de Alegre para fins de estudo será de 
responsabilidade dos pais ou do próprio aluno, caso ele seja maior de 18 anos.

8.16 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

8.17 Maiores informações pelo e-mail  selecao.alegre@ifes.edu.br ou pelo telefone (28)3552-
8131, ramais 219 e 223.

Alegre-ES, 11 de setembro de 2009.

CARLOS HUMBERTO SANSON MOULIN
Diretor-Geral do Campus de Alegre



IV -  DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. REDAÇÃO

O objetivo desta prova é avaliar as condições do candidato nas habilidades de leitura e 
escrita, considerando os seguintes aspectos:
• Adequação ao tema proposto
• Coerência
• Coesão
• Concordância, regência e colocação (envolvendo processos de coordenação e subordinação)
• Paragrafação e pontuação
• Ortografia e acentuação gráfica

2. PROVAS OBJETIVAS:

- LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA: 

1.  Leitura,  Interpretação  e  Produção  de  Textos:  Relações  morfossintáticas  e  semânticas; 
Relações sintáticas dadas por regência e concordância (verbal e nominal) e colocação (processos 
de coordenação e subordinação).

2.   Variação  Linguística:  Registros  de  linguagem  (formal  e  informal);  Identificação  e  uso 
adequado das variedades lingüísticas (padrão/não-padrão).

3. Tópicos específicos da modalidade escrita: Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica

4.   Literatura  Brasileira:Gêneros  literários;  Quinhentismo;  Barroco;  Arcadismo;  Romantismo 
(poesia  e  prosa);  Realismo/Naturalismo;  Parnasianismo;  Simbolismo;  Pré-Modernismo; 
Modernismo: A Semana de Arte Moderna, A Primeira Fase do Modernismo,  A Segunda Fase do 
Modernismo (prosa e poesia),  A Geração de 45,  Tendências da Literatura Contemporânea (Anos 
1950-1960), O Pós-Modernismo.

- MATEMÁTICA

1. Conjuntos: Noção intuitiva de conjuntos, igualdade, inclusão, reunião, intercessão, diferença e 
produto cartesiano, representação por diagramas e aplicações à resolução de problemas.
2. Aritmética e Álgebra: Números naturais, inteiros, racionais e reais; Fatores primos; MMC e o 
MDC; Expressões literais e algébricas; Produtos notáveis; Equações, problemas e inequações do 
2º  grau;  Sistemas  de  equações  do  2º  grau;  Equações  e  problemas  do  2º  grau;  Equações 
biquadradas;  Equações  irracionais;  Sistema  métrico  decimal;  Razão;  Proporção;  Divisão  em 
partes proporcionais; Regra de três; Porcentagem; Juros simples; Funções; Estudo completo das 
funções do 1º e 2º graus, modular, exponencial e logarítmica; Progressão aritmética; Progressão 
geométrica;  Matrizes;  Determinantes;  Sistemas  lineares;  Análise  combinatória;  Binômio  de 
Newton; Polinômios; Números complexos; Equações polinomiais.



3.  Geometria  plana:  Ângulos;  Retas  paralelas;  Triângulos;  Polígonos  convexos;  Principais 
quadriláteros  convexos;  Circunferência  e  círculo;  Segmentos  proporcionais;  Semelhança; 
Relações  métricas  nos  triângulos;  Relações  métricas  na  circunferência;  Polígonos  regulares; 
Áreas; Inscrição e Circunscrição de figuras planas.
4. Trigonometria:  Relações trigonométricas no triângulo retângulo; Funções circulares diretas; 
Relações fundamentais  e  derivadas;  Transformações trigonométricas;  Equações e Inequações 
trigonométricas; Aplicações nos triângulos.
5. Geometria espacial: Relações métricas e Cálculo de áreas e volumes em prismas, pirâmides, 
cilindros,  cones,  esferas;  Troncos  de  pirâmides  e  de  cones;  Sólidos  de  revolução;  Sólidos 
semelhantes; Princípio de Cavaliere; Inscrição e Circunscrição de sólidos.
6. Geometria analítica: Ponto, Reta e Circunferência.

- BIOLOGIA:
1.  Ecologia:  Conceitos  básicos;  Ecossistema;  Populações;  Comunidades;  Modificações  do 
ecossistema produzidas pelo homem; Ecossistemas aquáticos. 

2.  Reprodução Humana:  Anatomia e fisiologia  do aparelho reprodutor  masculino e feminino; 
Hormônios sexuais; Ciclo menstrual; Fecundação; Métodos contraceptivos; Doenças sexualmente 
transmissíveis.

3.  Embriogênese:  Gametogênese;  Classificação  dos  ovos;  Etapas  do  desenvolvimento 
embrionário; Anexos embrionários; Classificação embriológica dos animais.

4. Histologia: Morfologia e função dos tecidos epiteliais, conjuntivos, muscular e nervoso; Origem 
embrionária dos tecidos.

5. Classificação dos Seres vivos: Grandes Grupos dos Seres Vivos: Regras de nomenclatura 
binomial;  Caracterização  dos  grandes  grupos:  Vírus,  Reino  monera,  Cianobactérias,  Reino 
protista, Reino fungi, Reino plantae, Reino animalia.

6. Fisiologia Animal: Digestão, partindo da intracelular para a extracelular; Respiração:Tipos de 
respiração tais como a cutânea, branquial, traqueal e pulmonar, Respiração humana; Circulação: 
Componentes  do  sistema  circulatório.Tipos  de  circulação,  aberta  ou  fechada;  Excreção: 
Constituintes  e  funcionamento  dos  sistemas  excretores  em  animais;  Sistema  endócrino; 
Revestimento, sustentação e locomoção.

7.  Morfologia  e  Fisiologia  dos  Vegetais:  Morfologia  interna;  Morfologia  externa;  Relações 
hídricas nas plantas; Condução de seiva;  Fotoperiodismo; 

8.  Citologia:  Características  de  célula  procariótica  e  eucariótica;  Envoltórios  celulares; 
Hialoplasma:  sistema  de  endomembranas  e  demais  estruturas;  Citoesqueleto;  Núcleo; 
Reprodução celular.

9.  Genética:  Conceito  e  localização  do  gene;  Herança  mendeliana  (mono  e  diibridismo); 
Probabilidade;  Alelos  múltiplos;  Heredograma;  Grupos  sangüíneos;  Genes  letais;  Mutações; 
Engenharia genética e biotecnologia.

10. Evolução e Origem da Vida: Origem da vida; Teorias evolucionistas; Evidências da evolução; 
Mecanismos da evolução.



- QUÍMICA:

1. Matéria e Energia:  Estados físicos da matéria e mudanças de estado;  Substâncias simples, 
compostas,  substâncias  puras,  símbolos  e  fórmulas;  Misturas  homogêneas  e  heterogêneas, 
processos de separação e critérios de pureza; Densidade.

2.  Estrutura  da  Matéria:  Constituição  do  átomo:  prótons,  nêutrons  e  elétrons;  Elementos 
químicos;  Número  atômico,  número  de  massa;  Isótopos,  isóbaros,  isótonos  e  espécies 
eletrônicas;  Íons; Massas atômica e molecular.

3.  Classificação  Periódica:  Distribuição  eletrônica  em  níveis  de  energia;  Propriedades 
periódicas: raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, 
eletropositividade;  Família dos elementos;  Tabela Periódica.

4.  Ligação Química:   Valência  e  número  de  oxidação;  Regra  do  octeto;   Tipos  de  ligação: 
metálica, iônica, covalente polar e apolar;  Compostos iônicos, moleculares polares e apolares; 
Fórmulas moleculares, estruturais e eletrônicas.

5. Funções da Química Inorgânica: Óxidos, ácidos, hidróxidos e sais: Conceitos, classificação, 
notação, nomenclatura e reações. 

6. Reações Químicas:  Conceituação e classificação;  Representação simbólic;  Leis ponderais e 
volumétricas;  Balanceamento de equações químicas.

7.  Quantidade  de  Matéria:   Mol;   Massa  molar;  Constante  de  Avogadro;  Determinação  de 
fórmulas mínima (empírica), molecular e centesimal.

8.   Estequiometria:  Cálculos  estequiométricos  envolvendo  reações,  pureza  dos  reagentes  e 
rendimento das reações.

9. Gases:  Relações entre variáveis de estado (pressão, volume e temperatura);  Equação geral 
dos gases;  Mistura de gases;  Densidade dos gases.

10.   Soluções:  Conceito e  classificação;   Unidades de concentração;  Diluição e  misturas  de 
soluções;  Análise volumétrica.

11.  Termoquímica:  Reações endotérmicas e exotérmicas; Calor  (entalpia)  de reações. Lei  de 
Hess;  Diagramas de variação de entalpia; Cálculos de entalpia de reações.

12.  Introdução à Química Orgânica:  O átomo de carbono. Tipos de hibridização do carbono. 
Ligações simples e múltiplas dos compostos orgânicos; Classificação das cadeias carbônicas.

13. Funções Orgânicas: Principais características, grupo funcional, nomenclatura, e estrutura de 
hidrocarbonetos alifáticos, cíclicos não-aromáticos e aromáticos, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, 
cetonas,  ácidos  carboxílicos,  haletos  de  alquila,  ésteres,  anidridos,  amidas  e  aminas; 
Propriedades dos compostos orgânicos. Temperaturas de fusão e ebulição, solubilidade. Forças 
intermoleculares. Ligações de hidrogênio, interações dipolo-dipolo, forças de van der Waals.

14.   Reações  Orgânicas:  Conceito  e  características.  Reações  de  substituição,  adição, 
eliminação, oxidação e redução. Reações ácido e base.

15. Isomeria: Conceito. Isomeria plana e espacial.



16. Noções Básicas:  Carboidratos, lipídios, proteínas, aminoácidos, vitaminas; Polímeros mais 
comuns,  reações  de  polimerização  e  suas  aplicações;  Petróleo  e  seus  derivados;  Química 
ambiental (chuva ácida, poluição do solo, poluição atmosférica, poluição das águas, lixo urbano e 
resíduos industriais, destruição da camada de ozônio).

- FÍSICA:

1. Cinemática Escalar e Vetorial
2. As Leis de Newton
3. Gravitação Universal
4. Hidrostática
5. Conservação da Energia Mecânica
6. Conservação da Quantidade de Movimento
7. Temperatura e Dilatação
8. Calorimetria
9. As leis da termodinâmica
10. Mudança de Fase
11. Reflexão e Refração da Luz
12. Ondas
13. Campo elétrico
14. Potencial elétrico
15. Circuitos elétricos de corrente contínua
16. Eletromagnetismo
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