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ANEXO DO EDITAL N.º 12/2021 – CAMPUS AMAJARI DO IFRR
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LISTAGEM DE CONTEÚDOS DA PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Ortografia e Acentuação gráfica (segundo o
Novo Acordo Ortográfico). Flexão Verbal. Concordância verbal e nominal. Crase. Significação das palavras:
homônimos e parônimos. Figuras de linguagem. Elementos do mecanismo de coesão textual. Modernismo –
segunda geração (prosa).
ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA: Noções de Conjunto/conjuntos numéricos:
representação, relação de pertinência, união, interseção e diferença de conjuntos. Razões e proporções:
grandezas direta e inversamente proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples
e compostos. Função afim: domínio, contradomínio e imagem; raiz ou zero; gráfico; crescimento e
decrescimento; função linear e função constante. Equações e inequações do primeiro grau. Função
quadrática: gráficos; raízes ou zeros; concavidade; valor de máximo e mínimo (vértice da parábola).
Equações e inequações do 2º grau. Trigonometria: conceitos básicos; triângulo retângulo; e funções.
Probabilidade e estatística: experimento aleatório, espaço amostral, evento; probabilidade condicional;
eventos independentes; médias aritmética, geométrica, harmônica e quadrática; moda e mediana. Matrizes,
determinantes e sistemas de equações lineares: conceitos, propriedades, operações e resolução. Geometria
plana: semelhança de triângulos; relações métricas; área de polígonos. Geometria espacial: área e volume de
prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera. Geometria analítica: plano cartesiano; distância entre dois pontos;
ponto médio de um segmento; condição de alinhamento de três pontos; equação geral da reta.
ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA: Tabela periódica. Classificação periódica dos elementos
químicos. As ligações químicas. As funções Inorgânicas. Soluções. Equilíbrios Químicos. Termoquímica.
Funções Orgânicas / Reações Orgânicas. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Estado físico da matéria.
Classificação das substâncias e misturas. Separação de misturas.
ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA: Mecânica: Leis de Newton e tipos de forças; Leis de
conservação da energia mecânica e da quantidade de movimento. Termodinâmica: Primeira e Segunda lei da
Termodinâmica, Máquinas térmicas. Fluidos: Hidrostática e Hidrodinâmica.
ÁREA DE CONHECIMENTO: BIOLOGIA: Célula: Membranas Celulares, Citoplasma e Organelas;
Metabolismo Celular, Organização Celular (Procarionte e Eucarionte), Mitose e Meiose; Noções de
Embriologia; Formas de Obtenção de Energia (Autótrofo e Heterótrofo); Genética: Leis de Mendel
(Conceitos Gerais), Herança dos Cromossomos Sexuais, Interação Genica e Pleiotropia; Reino Vegetal:
Características Gerais e Classificação das Plantas Criptógamas e Fanerógamas; Reino Animal: Invertebrados
e Cordados (Características Gerais, Classificação
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e Reprodução); Ecologia: Conceitos Gerais, Relações de Interdependência Harmônicas e Desarmônicas,
Importância da Biodiversidade e do Equilíbrio dos Ecossistemas.
ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA: Pré-história: Surgimento do Homem e sua Evolução;
Antiguidade Oriental: Egípcios, Mesopotâmicos, Fenícios, Hebreus e Persas. Antiguidade Clássica: Grécia
e Roma; Formação do Mundo Medieval – Feudalismo: Características gerais da economia, política e
sociedade. Crise do Medievalismo: Transição Feudo Capitalista: Cruzada, Renascimento Urbano, Comercial
e Cultural, Formação das Monarquias Nacionais; Modernidade: Expansão Marítima, Mercantilismo,
Absolutismo, Reforma Religiosa e Contrarreforma. Colonização da América Portuguesa, Espanhola e
Inglesa; As revoluções burguesas na Europa e América: Industrial, Americana e Francesa; A crise do Sistema
Colonial: As independências na América; Formação do Estado Brasileiro, a monarquia, os partidos políticos,
as rebeliões regenciais e transformações econômicas do século XIX e a crise do Império; Evolução do
capitalismo: Liberalismo, Monopolismo, Imperialismo, Guerras Mundiais e Guerra Fria; A República
Brasileira: De Deodoro da Fonseca a Dilma Rousseff: Transformações e permanências políticas, econômicas
e sociais do Brasil sob a República; A Formação étnica, social, política e econômica da região Amazônica
nos séculos XX e XXI e História de Roraima.
ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA: Características fundamentais do espaço nacional:
localização, fronteiras, pontos extremos, ilhas oceânicas e fusos horários. A dinâmica interna e externa do
relevo. A atmosfera e os fenômenos meteorológicos. A formação e expansão do território brasileiro.
Hidrografia Brasileira. Atividade industrial: processo de industrialização, distribuição espacial da atividade
industrial, desequilíbrios regionais. Processo de urbanização e metropolização: causas e problemas.
Atividade agropecuária: distribuição fundiária, políticas agrárias e produtos principais, características
regionais, conflitos. Recursos energéticos no Brasil. Circulação de mercadorias: análise da rede de
transportes, fluxos internos e externos de mercadorias. Geografia de Roraima: aspectos físicos (clima, relevo,
hidrografia e vegetação) e socioeconômicos (formação da sociedade roraimense, populações indígenas e
aproveitamento econômico). Região Amazônica: biodiversidade, queimadas, madeireiras, polos industriais
e soberania da região.
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ANEXO II
PARA USO DE CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO
REQUERIMENTO

Eu,
, RG __________________, CPF
_________________________________, candidato inscrito para o Processo Seletivo, concorrendo ao
Curso ___________________________________ de inscrição n.º
, residente
_________________________n.º
,Bairro ___
,Cidade
,Estado
Fone( ) __________________
,
Celular ( )
, venho requer a Vossa Senhoria condições especiais para realizar a prova escrita do
processo seletivo, com base no subitem 2.4.1, conforme o Edital n.º 12/2021. Necessito dos seguintes
recursos:

Amajari – RR,

/

/
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ANEXO III
FORMULÁRIO PARA RECURSO

O candidato deverá protocolar o seu recurso em uma via original digitada, com as seguintes especificações:
a)
b)
c)
d)
e)

Papel tamanho A4;
Letra tamanho 12 e estilo Arial;
Cada questão ou item apresentado em folha separada;
Cada questão ou item bem fundamentado, inclusive, com indicação das fontes;
Identificação conforme o modelo a seguir:
Edital n.º
Curso: (exemplo: Curso Técnico em Edificações)
Nome do candidato:
N.º da inscrição:
Local onde fez a prova:
N.º da sala:
Tipo de recurso: (exemplo: Recurso contra Gabarito Preliminar ou Lista Preliminar)
Questão:
Fundamentação:
Argumentação Lógica:
Data:
Hora da entrega:
Assinatura do candidato:
Assinatura do servidor da CPPSV do Campus Amajari do IFRR

Serão apreciados somente os recursos que forem expressos em termos convenientes, que apontarem as
circunstâncias que os justifiquem e que forem interpostos dentro do prazo previsto no edital.
O (s) ponto (s) relativo (s) à (s) questão (ões) eventualmente anulada (s) será (ão) atribuído
(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. O gabarito
preliminar divulgado poderá ser alterado, em razão de recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de
acordo com o gabarito oficial.
Se o recurso for deferido, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma
classificação inferior ou superior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a
nota mínima exigida para a aprovação. Não serão aceitos recursos fora do prazo.
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ANEXO IV
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR:
–

Cópia da Carteira de Identidade e CPF do candidato.

–
Cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento (caso não tenha identidade) de todos os
membros que residem no mesmo domicílio do estudante.
–
Para profissionais assalariados: 03 (três) últimos contracheques dos meses de setembro, outubro e
novembro ou cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física completa referente ao exercício 2021
(Ano-Calendário 2020), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda).
●
As pessoas isentas de declarar Imposto de Renda deverão apresentar Declaração de Rendimentos,
fornecida pela instituição em que trabalha, referente ao exercício 2021 (Ano Calendário 2020). As
empregadas domésticas que não possuírem contracheque deverão apresentar declaração de rendimento
mensal reconhecida em cartório e devidamente assinada pelo empregador.
–
Para profissionais autônomos e/ou informais: cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
completa referente ao exercício 2021 (Ano Calendário 2020), acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil (Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda), ou declaração, fornecida pela própria
pessoa, constando os rendimentos referentes ao ano de 2021 e o tipo de ocupação que exerceu nesse ano
(modelo disponível no Anexo V), ou:
a)
Se taxista: declaração do sindicato dos taxistas;
b)

Se caminhoneiro: cópia das notas do carregamento dos últimos 6 meses de 2021;

c)

Se pescador: cópia da carteira de identificação como pescador atualizada.

–
Para comerciantes ou microempresários: cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
completa referente ao exercício 2021 (Ano Calendário 2020), acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil (Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda), ou Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN) da empresa referente ao ano de 2021.
–
Para trabalhadores rurais: comprovante de rendimento de trabalho cooperativado ou declaração do
sindicato, associação, ou declaração similar especificando a renda, ou cópia da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física completa relativa ao exercício 2021 (Ano Calendário 2020), acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do Brasil (Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda).
–
Para aposentados e/ou pensionistas: cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física completa
referente ao exercício 2021 (Ano Calendário 2020), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil (Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda).
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●

As pessoas isentas de declarar Imposto de Renda deverão apresentar:

a)
Comprovante do benefício pago pela Previdência: Declaração Anual de Rendimentos fornecida pela
instituição de previdência pública ou privada ou comprovante atualizado (mês anterior) do benefício
recebido; e
b)
Declaração fornecida pela própria pessoa sobre o não exercício de atividade remunerada no ano de
2021 (modelo disponível no Anexo VI). Caso o aposentado e/ou pensionista exerça alguma atividade
remunerada, deverá apresentar a documentação comprobatória dessa renda.
–
Para outros beneficiários da Previdência Social:
a)
Comprovante do benefício pago pela Previdência: Declaração Anual de Rendimentos fornecida pela
instituição de previdência pública ou privada ou comprovante atualizado (mês anterior) do benefício
recebido; e
b)
Declaração fornecida pela própria pessoa sobre o não exercício de atividade remunerada no ano de
2021 (modelo disponível no Anexo VI). Caso o beneficiário exerça alguma atividade remunerada, deverá
apresentar a documentação comprobatória dessa renda.
–

Para desempregados (candidato e todos os membros da família com idade igual ou maior de 16 anos):

a)
Se não recebe seguro desemprego: declaração fornecida pela própria pessoa sobre o não exercício de
atividade remunerada referente ao ano de 2021 (modelo disponível no Anexo VI) e cópia da Carteira de
Trabalho (página da foto, página dos dados pessoais, página do último contrato de trabalho e página
subsequente em branco);
b)
Se recebe seguro desemprego: declaração fornecida pela própria pessoa sobre o não exercício de
atividade remunerada referente ao ano de 2021 (modelo disponível no Anexo VI) e comprovante de seguro
desemprego especificando o valor e o período, acompanhado da rescisão do último contrato de trabalho.
–
Para quem possui rendimentos de aluguel ou arrendamentos de bens móveis e imóveis: cópia da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física completa referente ao exercício 2021 (Ano-Calendário 2020),
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda), ou cópia do contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório, acompanhado
dos três últimos comprovantes de recebimento, ou, em caso de contrato informal, declaração reconhecida em
cartório contendo o valor mensal do aluguel referente ao imóvel e assinatura do locador e de duas
testemunhas.
–
Para estagiário ou menor aprendiz: cópia do contrato contendo o valor recebido ou cópia dos
contracheques dos meses de setembro, outubro e novembro (os três últimos) referentes ao ano de 2021, ou
Declaração de Rendimentos relativa ao último mês fornecida pela instituição onde exerce suas atividades.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RENDA PARA AUTÔNOMOS E/OU INFORMAIS

Eu,
(informar o nome da
pessoa que vai assinar a declaração), portador (a) do RG n.º
e inscrito
(a) no CPF com o n.º
, declaro, sob as penalidades da lei, para fins de apresentação
ao IFRR, que recebo em torno de R$
mensais referentes ao trabalho de
(informar
a
atividade exercida) no ano de 2021.
Declaro ainda inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente de que a
omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicarão medidas
judiciais.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que produza seus efeitos legais, e estou ciente
de que responderei legalmente pela informação prestada.

,

de

Assinatura do (a) declarante

Assinatura da 1.ª testemunha com CPF e telefone de contato

Assinatura da 2.ª testemunha com CPF e telefone de contato

de 20

.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA
Eu,
(informar o nome da
pessoa que vai assinar a declaração), portador (a) do RG n.º
e inscrito (a) no
CPF com o n.º
, declaro, sob as penalidades da lei, para fins
de apresentação ao IFRR, que não exerci nenhum tipo de atividade remunerada no
ano
de
,
sendo
dependente
financeiramente
de
,
que
é
(informar o grau de parentesco da pessoa),
portador
(a)
do
RG
n.º
e
do
CPF
n.º
.

Declaro ainda inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente de que a
omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicarão medidas
judiciais.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que produza seus efeitos legais, e estou ciente
de que responderei legalmente pela informação prestada.

,

de

Assinatura do (a) declarante

Assinatura da 1.ª testemunha com CPF e telefone de contato

Assinatura da 2.ª testemunha com CPF e telefone de contato

de 20

.
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ANEXO VII
COMPOSIÇÃO FAMILIAR

Composição do grupo familiar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nome do candidato:

Essa pessoa é
para mim:
pai,
mãe,
companheir
o, amigo, tio
(a),
primo
(a), enteado
(a), etc.
Eu

Renda mensal
pessoa:

Trabalha?

Tem algum tipo
de renda?

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não

) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não

dessa

Obs.: só para as pessoas
que têm algum tipo de
renda mensal.

R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
R$:
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ANEXO VIII
Etiqueta para colar no envelope da documentação dos candidatos que concorrem às vagas de ação
afirmativa com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.Nome:
Idade:
Modalidade: Ensino Superior em
Curso: Turno:
N.º de inscrição:
Telefone
residencial: Telefone celular:
Endereço:
n.º
Bairro:

CEP:

Concorreu à vaga de ação afirmativa, autodeclara-se: (
(
) pardo
(
) indígena.
(
) Sem etnia declarada.

) preto

Documentos que constam no envelope:

Assinatura de um membro da CPPSV do Campus Amajari do IFRR

,

/

/

