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APRESENTAÇÃO: 
 
A Secretaria de Estado da Educação através do Departamento de Educação – DED/Serviço de 
Educação Profissional – SEPRO e o Centro Estadual de Educação Profissional “José Figueiredo 
Barreto” no município de Aracaju, oferece 720 ( setecentos e vinte) vagas  para o ingresso de 
novos alunos 2012-1, sendo: 240 vagas no turno da manhã, 240 vagas no turno da tarde e 240 
vagas no turno da noite. As vagas por curso serão assim distribuídas: 06 turmas do Curso Técnico 
em Redes de Computadores, 06 turmas do Curso Técnico em Serviços de Restaurante e Bar e 06 
turmas do Curso Técnico em Serviços de Condomínio, modalidade subseqüente (pós médio). 
Para isso apresenta este Manual de Orientação do Candidato, que contém as informações 
necessárias acerca do exame de seleção, fornecendo informações indispensáveis para sua 
efetivação. Qualquer esclarecimento, o candidato poderá procurar a Coordenação do Processo 
Seletivo no Centro Estadual de Educação Profissional “José Figueiredo Barreto”. 
 
DAS INSCRIÇÕES: 
 

a) Período: Conforme Edital nº 010/2011, de 05 de dezembro de 2011, as inscrições estarão 
abertas no período de 05 a 23 de dezembro de 2011. 

b) Local: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL “JOSÉ FIGUEIREDO 
BARRETO”, situado a Rua Laranjeiras S/N, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE. 

c) Horário: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h. – Fone: 
(079) 3179-4867 ou 3179-1834. 

 
DAS PROVAS: 
 
As provas abrangerão os conteúdos das disciplinas discriminadas: 
 

DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS 
Língua Portuguesa 10 04 40 
Matemática 10 03 30 
Conhecimentos 
Gerais 

10 03 30 

TOTAL DE PONTOS - - 100 
 
Cada prova constará de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, das quais 
somente 1 é verdadeira. 
Para efeito de correção das provas o único documento válido será o cartão de resposta. 
Ao término da prova o candidato entregará ao fiscal a prova junto com o cartão de respostas. 
O aluno poderá levar sua prova quando apenas faltar 30 minutos para o término da mesma. 
 
DAS VAGAS:  
 
720 vagas para ingresso de novos alunos 2012/01, distribuídos em 18 turmas sendo (06) seis pela 
manhã, (06) seis pela tarde e (06) seis pela noite, conforme quadro a seguir: 
 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO 
CANDIDATO 



CURSO TURNO VAGAS DURAÇÃO 

Técnico em Redes de 
Computadores 

Manhã 
Tarde 
Noite 

80 
80 
80 

02 anos 

Técnico em Serviços de 
Restaurante e Bar 

Manhã 
Tarde 
Noite 

80 
80 
80 

1ano e meio 

Técnico em Serviços de 
Condomínio 

Manhã 
Tarde 
Noite 

80 
80 
80 

1ano e meio 
 

 
DO PROCESSO SELETIVO: 
 
O Processo Seletivo será realizado no dia no 15/01/2012, com início às 09 horas e término às 
12 horas, no Centro Estadual de Educação Profissional “José Figueiredo Barreto” e em outras 
unidades escolares da rede Pública a serem definidas e divulgadas posteriormente.  
As listas de candidatos inscritos com seus respectivos locais de prova serão divulgadas no Centro 
Estadual de Educação Profissional “José Figueiredo Barreto” e no Site da SEED 
www.seed.se.gov.br até uma semana antes de ocorrer o Processo Seletivo. 
O candidato deverá comparecer ao local de sua prova 60 minutos antes do horário marcado, 
munido de comprovante de inscrição, documento de identidade original, caneta esferográfica de 
tinta preta, lápis grafite e borracha. 
Durante a realização das provas é expressamente proibida a comunicação com outros candidatos, 
verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma, bem como a utilização de livros, revistas, 
folhetos impressos, anotações, equipamentos eletrônicos de comunicação ou consulta e outros. 
Nenhum candidato pode se ausentar do local da realização das provas antes de transcorridos 30 
minutos do início da PROVA. 
Não serão aceitas quaisquer justificativas de atraso, ficando automaticamente eliminado do 
processo de seleção o candidato que incorrer nessa falta, bem como o candidato que não 
comparecer por qualquer motivo. 
 
DA CLASSIFICAÇÃO: 
 

 Serão classificados os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos no edital, pela ordem 
decrescente de pontos, até completar o número de vagas do curso, permanecendo os demais 
classificados como excedentes. 

 A sequência da classificação não assegura ao candidato a escolha e opção do horário, pois o 
mesmo fará sua escolha no ato da inscrição. 

 
DA DESCLASSIFICAÇÃO: 

Estará automaticamente desclassificado o candidato que: 
 Faltar à prova; 
 Não fizer 40/% da prova; 
 Cometer fraude e/ou indisciplina; 
 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro 

candidato, verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma, bem como, utilizando-se de 
livros, de revistas, de folhetos, de impressos, de anotações, de equipamentos eletrônicos 
de comunicação ou de consulta, bonés e chapéus. 

 Em caso de empate, no último lugar da classificação (dentro do número de vagas), será 
classificado o candidato que obtiver maiores notas nas provas assim seqüenciadas: Língua 
Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. Caso perdure o empate, será classificado o de 
maior idade. 
 
DO RESULTADO: 
 
O gabarito da prova de seleção estará a disposição no dia 16/01/2012 no mural do Centro 
Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto e no site da SEED - 
www.seed.se.gov.br 



Os resultados serão divulgados no dia 23/01/2012 no Mural do Centro Estadual de Educação 
Profissional José Figueiredo Barreto no município de Aracaju e no site oficial da SEED –  
www.seed.se.gov.br  
 
DA MATRÍCULA 
 

Os candidatos aprovados deverão se matricular no período de 23 a 27 de janeiro de 2012. 
Para as vagas não preenchidas serão matriculados os excedentes no período de 06 a 10 de 

fevereiro considerando a ordem de classificação. 
 
Documentos exigidos no ato da matrícula: 

a) Histórico de conclusão do Ensino Médio. 
b) 03 (três) fotografias 3 x 4 recentes. 
c) Xérox da carteira de identidade. 
d) Xérox do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de dezoito anos). 
e) Xérox do certificado de reservista (sexo masculino). 
f) Comprovante de Residência 
g) Termo de Compromisso assinado, emitido pelo Centro Estadual de Educação 

Profissional “José Figueiredo Barreto”.  
h) Xérox do comprovante de residência com CEP. 
i) Xerox do CPF. 

 

O candidato que não se apresentar à escola munido de todos os documentos exigidos e no prazo 
fixado para a matrícula perderá o direito à vaga.  
Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou rasurados.  
No período de matricula será divulgado o calendário escolar. 
 
INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 
 
06 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
PORTUGUÊS 
 
Interpretação de textos de diferentes gêneros. Conhecimento da língua portuguesa: linguagem 
formal. Ortografia oficial/acentuação gráfica. As classes de palavras - definições, classificações, 
formas e flexões, emprego: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições e 
conjunções. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. Concordância 
verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência nominal. Ocorrência do sinal indicativo 
de crase. Pontuação. Variação lingüística: as diversas modalidades do uso da língua.  
 
Bibliografia sugerida  
CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: 
Scipione, 2003.  
CUNHA, Celso: CINTRA, Luiz F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.  
FIORIN, José Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Lições de textos: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 2005.  
 
MATEMÁTICA 
 
1. Linguagem dos conjuntos. Operações com conjuntos. Diagramas.  
2. O conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações de adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nesses conjuntos. Números decimais. Valor 
absoluto. Propriedades no conjunto dos números naturais. Decomposição de um número natural 



em fatores primos. Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois 
números naturais.  
3. Unidades de medida: comprimento, área, volume, massa, tempo, ângulo e velocidade.  
4. Razões e proporções. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Regra de três simples e 
composta.  
5. Porcentagem, juros simples e compostos.  
6. Equações e inequações do primeiro e segundo graus. Sistemas do primeiro grau.  
7. Relações e funções. Conceitos e propriedades. Funções reais de primeiro e segundo graus e 
seus gráficos no plano cartesiano.  
8. Progressões aritmética e geométrica.  
9. Noções de Estatística: Tabelas; Médias; Gráficos 
10. Números complexos. 
 
Bibliografia sugerida  
IMENES e LELLI. Matemática para Todos. São Paulo: Scipione, 2007.  
GIOVANNI, J.R. BONJORNO, J.R. Matemática – Uma nova abordagem. São Paulo: FTD, 2000  
IEZZI e outros. Matemática e realidade. São Paulo: Atual, 2009.  
IEZZI e outros. Coleção fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual, 2004.  
IEZZI e outros. Matemática. São Paulo:Atual, 2007. (Vol único). 
GARDNER, M. Divertimentos matemáticos. São Paulo: IBRASA.  
LIPSCHUTZ S: Teoria dos conjuntos. São Paulo: Mc Graww-Hill, 1978.  
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
GEOGRAFIA / HISTÓRIA  
 
1. Panorama do mundo contemporâneo  
1.1. A globalização  
1.2. As novas geopolíticas  
1.3. Impasses e conflitos no mundo contemporâneo  
2.0 Brasil nos nossos dias  
2.1. Cidadania e direitos  
 
Bibliografia sugerida  
BARBOSA, Alexandre de Freitas. O mundo globalizado. Política, sociedade e economia. São 
Paulo: Contexto, 2001.  
HIPPOLITO, Lucia. Por dentro do governo Lula. São Paulo: Futura, 2005.  
TELLES, Vera da Silva. Direitos sociais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.  
VESENTINI, José William. Novas geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2005. 
Revistas e jornais de circulação nacional  
 
BIOLOGIA 
 
CÉLULA 
 Características gerais da célula; 
 Permeabilidade celular; 
 Organelas transdutoras de energia; 
 Organelas citoplasmáticas;  
 Síntese protéica; 
 Ácidos Nucleicos 
 Núcleo interfásico  
 Divisão  celular 

 



AS GRANDES FUNÇÕES VITAIS 
 Nutrição e digestão; 
 Circulação e transporte; 
 Respiração; 
 Excreção; 
 Sistema de proteção, sustentação e locomoção; 
 Sistemas integrados; 
 Reprodução e desenvolvimento  

ECOLOGIA 
 Relação entre os seres vivos e o meio ambiente 
 Poluição 
 Efeito estufa. 

 
INFORMÁTICA BÁSICA (TÉCNICO EM SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO E RESTAURANTE E 
BAR) 
Conhecimentos básicos de informática: hardware, software, nomenclatura, componentes, 
configuração, sistemas operacionais, Windows, pacotes de produtividade (Microsoft Excel e 
Microsoft Word), internet. 
 
Bibliografia sugerida  
TELLES, Reynaldo.  Descomplicando a informática para concursos, Ed. Campus, 2010;  
ANTONIO, João. Informática, Apostilas de informática básica e avançada. Ed. Campus, 2007. 
 
INFORMÁTICA AVANÇADA (TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 
Conhecimentos avançados de informática: hardware, software, nomenclatura, componentes, 
sistemas operacionais, Windows, Linux, pacotes de produtividade (planilhas, banco de dados, 
editores de texto e slides), internet, intranet, wireless. 
 
Bibliografia sugerida  
TELLES, Reynaldo.  Descomplicando a informática para concursos, Ed. Campus, 2010;  
ANTONIO, João. Informática, Apostilas de informática básica e avançada. Ed. Campus, 2007. 
 
 

 

Aracaju, 05 de dezembro de 2011 


