
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DED  

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE – SEPRO 
 
 
 

GOVERNADOR DE SERGIPE 
Marcelo Déda Chagas 

 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Belivaldo Chagas Silva 
 

SECRETÁRIA ADJUNTA DA EDUCAÇÃO 
Hortência Maria Pereira Araújo 

 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Maria Izabel Ladeira Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTANCIA 

 
 

Aracaju/SE 
2 0 1 2  

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO CANDIDATO 



 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DED  

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE – SEPRO 
 

 
1. APRESENTAÇÃO: 
O Departamento de Educação – DED/SEED através do Serviço de Educação Profissional – 
SEPRO, oferece ao cidadão a oportunidade de ampliar seus estudos, implantando Curso 
Técnico de Nível Médio em Informática e em Comércio (subsequente) com 50 vagas para 
cada curso nas Escolas-Pólos conforme item 3 (três) do Edital Processo Seletivo do Programa 
e-Tec Brasil de 2012.1. 
 
Para isso apresenta este Manual de Orientação do Candidato, que contém as informações 
necessárias acerca do exame de seleção. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES: 

a) Período: 05 a 30 de março de 2012 
b) Conforme Edital nº 05/2012 assinado em 02 de março de 2012. 
c) Local: Escolas-Pólos 
d) Horário: segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

 
3. DAS PROVAS: 
 
As provas abrangerão os conteúdos das disciplinas discriminadas: 
 Língua Portuguesa – 15 (quinze) questões, peso 2 – 3,0 pontos; 
 Matemática – 15 (quinze) questões, peso 2 –3,0 pontos; 
 História – 05 (cinco) questões, peso 1 – 1.0 pontos. 
 Geografia – 05 (cinco) questões, peso 1 – 1,0 pontos. 
 Informática – 10(dez) questões, peso 2- 2,0 pontos 
 
As provas constarão 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 o cartão de respostas. 
 
4. DAS VAGAS:  
700 vagas, distribuídas em 02 cursos sendo: 250 para o Curso Técnico de Comércio e 450 para o 
Curso Técnico de Informática, conforme item 03 (três) do Edital Processo Seletivo do Programa 
e-Tec Brasil de 2012.1. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO: 
O Processo Seletivo será realizado no dia 15/04/2012, os locais das provas e seus endereços 
serão disponibilizados no site da SEED/SE:  
http://www.seed.se.gov.br/concursos-selecoes.asp e nas ESCOLAS-PÓLOS no período de 09 
(nove) a 15 ( quinze) de abril de 2012. 
 
O candidato deverá comparecer ao local da prova 30 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. 
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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. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO: 
Serão selecionados os alunos que de acordo com a ordem de classificação preencham o número 
de vagas estabelecidas – conforme item 03 (três) do Edital Processo Seletivo do Programa e-Tec 
Brasil de 2012.1. 
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 
Para fins de desempate na classificação final, prevalecerão, sucessivamente, os seguintes 
critérios: 

a) - maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
b) - maior nota na prova de Matemática; 
c) - não zerar nenhuma das provas; 
d) - tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano da data de nascimento; 

 
7. DO RESULTADO: 
Os resultados serão divulgados no dia 20/04/2012 no mural das Escolas-Pólos, conforme item 3 
(três) do Edital Processo Seletivo do Programa e-Tec Brasil de 2012.1, e no portal oficial da SEED  
http://www.seed.se.gov.br/concursos-selecoes.asp 
 
8. DA MATRICULA 
Os Candidatos aprovados deverão se matricular no período de: 23/04 a 04/05/2012 
 
9. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
Será considerada nula a inscrição e/ou prova do candidato que, comprovadamente, adotar 
processo fraudulento quer na inscrição, quer na realização das provas. 
O inicio das aulas será no dia 16/06/2012 

 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
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 
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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.  
 
MATEMÁTICA: 
Linguagem dos conjuntos. Operações com conjuntos. Diagramas.  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 natural em fatores primos. Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum números naturais. Unidades de 
medida: comprimento, área, volume, massa, tempo, ângulo e velocidade.  Razões e proporções. 
Grandezas direta e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, 
juros simples e compostos. Equações e inequações do primeiro e segundo graus. Sistemas do 
primeiro grau. Relações e funções. Conceitos e propriedades. Funções reais de primeiro e 
segundo graus e seus gráficos no plano cartesiano. Progressões aritmética e geométrica. Noções 
de Estatística: Tabelas; Médias; Gráficos Números complexos. 
 
HISTÓRIA 
Introdução à História: conceitos, funções, fontes. Relações da história com as demais ciências 
humanas. A questão do patrimônio cultural. 

  A Humanização. A Revolução Neolítica. 
As Civilizações do Oriente: egípcios, povos mesopotâmicos e hebreus. 
A Transição do Feudalismo para o Capitalismo. 
 Os estados nacionais, o mercantilismo e a expansão marítima européia 
Povos indígenas e africanos no Brasil Colonial 
O Brasil Holandês e o Papel de Sergipe 

 
GEOGRAFIA 
Panorama do mundo contemporâneo. A globalização. As novas geopolíticas. Impasses e conflitos 
no mundo contemporâneo. O Brasil nos nossos dias atuais. Cidadania e Direitos. 
 
INFORMÁTICA 
 
CONCEITOS BÁSICOS 
Definição de informática; Noção de hardware e software; Computador: Evolução histórica e suas gerações; 
Informação: definição, tipos e respectiva quantificação; Processamento de informação: Constituintes e 
conceitos gerais; Componentes de um sistema informático. 

 
COMPONENTES PRINCIPAIS DE UM COMPUTADOR 
Hardware: Microprocessador e suas características relevantes; Memória: ROM, RAM e seus tipos; noção 
de cache e seu modo de funcionamento; Estudo da evolução dos microprocessadores e acompanhamento 
da evolução na família Intel, com alusão às características mais relevantes dos de última geração; Estudos 
de dispositivos periféricos mais comuns: De entrada, saída e entrada/saída; Dispositivos auxiliares de 
armazenamento de dados; Discos, disquetes; CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW; Tipos de 
computadores, classificados quanto ao seu tamanho e capacidade; Monoprogramação multiprogramação e 
multiprocessamento: conceito, diferenças funcionais e utilização. 
Noções Básicas do Processador de Textos da Microsoft Word. 2003 e Planilha de Calculo da  Microsoft 
Excel 2003. 


