
 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
 
O Governo de Sergipe, através da Secretaria 
de Estado da Educação, vem desenvolvendo 
desde 2009, uma política de Educação 
Profissional de Nível Médio, com o objetivo de 
oferecer diversas opções de formação 
profissional e preparação para o mundo do 
trabalho dos jovens sergipanos, contribuindo 
assim para o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado e, 
conseqüentemente, o fortalecimento da 
cidadania. 
 
DAS INSCRIÇÕES 

Período 
As inscrições estarão abertas no período de 
15 de julho de 2013 a 02 de agosto de 2013. 
 
Local/Horário 
Na Secretaria do Centro Estadual de 
Educação Profissional Agonalto Pacheco da 
Silva, de segunda à sexta-feira, das 08h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h00min. 

 
DAS PROVAS:  
 
As provas abrangerão os conteúdos das 
disciplinas discriminadas: 
• Língua Portuguesa – 10 (dez) questões, 

peso 4 – 40 pontos; 
• Matemática – 10 (dez) questões, peso 3 – 

30 pontos; 
• Conhecimentos Gerais – 20 (vinte) 

questões, peso 3 – 30 pontos. 
As provas constarão de questões de múltipla 
escolha, com 5 (cinco) 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 o cartão 
de respostas e a prova. 
 
DAS VAGAS:  
 
Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas, conforme distribuição 
do quadro abaixo.  
 

Modalidade Curso Duração 
 

Forma de 
Oferta 

Turno Vagas 

 
Nível Médio 

 

 
Curso 

Técnico 
em 

Agroindú
stria 

 

 
Dois 

anos e 
seis 

meses. 
 

 
Sub 

seqüente 

 
Manhã 30 

Tarde 30 

 
DO PROCESSO SELETIVO: 
 

a) O Processo Seletivo será realizado no dia 18/08/2013 no 
Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto 
Pacheco da Silva ou outras unidades escolares, das 9h 
às 13h. 

b) As listas de candidatos inscritos com seus respectivos 
locais de prova serão divulgadas na escola onde 
ocorrerá o Processo Seletivo de Aluno. 

c) O candidato deverá comparecer ao local da prova 60 
minutos antes do horário marcado, munido de 
comprovante de inscrição, documento de identidade 
original ou certidão de nascimento, caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, lápis grafite e borracha. 

d) Durante a realização das provas é expressamente 
proibida à 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. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
Serão selecionados os alunos que de acordo com a ordem 
de classificação preencham o número de vagas 
estabelecidas – 60 (sessenta) vagas. 
 

Será desclassificado o candidato que: 
a) Faltar à prova; 
b) Cometer fraude e/ou indisciplina; 
c) 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 e outros. 
d) Obtiver nota zero 
Em caso de empate, será classificado o candidato 
que obtiver maiores notas nas provas assim 
seqüenciadas: Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais. Permanecendo empatado, 
o desempate se dará de acordo com o seguinte 
critério: 

 Maior idade 
 
 
DO RESULTADO: 
 
Os resultados serão divulgados no dia 26/08/2013 
no Centro Estadual de Educação Profissional 
“Agonalto Pacheco da Silva”, no município de 
Neópolis e na Internet na página oficial da SEED – 
www.seed.se.gov.br. 
 
DA MATRICULA 
 
Os candidatos aprovados deverão se matricular no 
período de 26/08/2013 a 06/09/2013 
 
Para as vagas não preenchidas serão 
matriculados os excedentes, nos dias  09 a 
13/09/2013, considerando a ordem de 
classificação. 
 
Início das aulas: 16/09/2013 
 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
PORTUGUÊS: 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO 
CANDIDATO 

 



Interpretação e compreensão de texto; 
Pontuação; Concordância nominal e verbal; 
Voz passiva, ativa, analítica e sintética; 
Termos da oração; Tipos de sujeito; Tipos de 
predicado; Termos integrantes da oração; 
Termos acessórios da oração; Acentuação 
gráfica; Ortografia; Tempos verbais; Orações 
coordenadas e subordinadas; Análise do 
período composto; Colocação pronominal; 
Emprego da vírgula e Emprego do pronome 
oblíquo. 
 
MATEMÁTICA: 
Progressão Aritmética; Equações do 2º grau 
(equação do 2º grau completa e incompleta, 
problemas envolvendo equações do 2º grau); 
Funções (estudo das funções, valor numérico 
de uma função); Triângulos (estudo dos 
triângulos: aplicação do Teorema de 
Pitágoras, razões trigonométricas nos 
triângulos retângulos, seno, co-seno, 
tangente, ângulos de 30° e 60°); Noções de 
Conjunto; Áreas de figuras geométricas 
planas (quadrado, retângulo, triângulo, 
losango, trapézio e círculo).   
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
 
História 
Idade Moderna; Guerra fria; Brasil – Cinema 
brasileiro; A era Vargas, a ditadura militar, a 
redemocratização do Brasil; Cangaço; Historia 
de Sergipe – política de Sergipe  
 
Geografia 
Regimes fluviais; Organização do espaço 
brasileiro e as diferenças regionais; A divisão 
do espaço mundial. 
 
Ciências Biológicas 
Meio Ambiente; teoria de Darwin; Ecologia; 
Poluição ambiental; Genética; Biodiversidade; 
Cadeia e Teia Alimentar; Poluição.      
 
 

 
 
 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
Marcelo Deda Chagas 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Belivaldo Chagas Silva 

 
 

SECRETÁRIA ADJUNTA DA EDUCAÇÃO 
Hortência Maria Pereira Araújo 

 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
Maria Izabel Ladeira Silva 

 
 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO – DRE’ 06  
  

Antônio Nunes de Oliveira 
 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Rivânia Andrade 

 
 
         DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL AGONALTO PACHECO DA SILVA 

Claúdia Barreto Lima Passos 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 
 
 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO 
       DO CANDIDATO 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

AGONALTO PACHECO DA SILVA 
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