PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL “CIDADANIA”

EDITAL

O Município de Brasília de Minas/MG, através da Prefeitura Municipal, devidamente
autorizado pela Lei 1649 de 19/12/2005, torna público que estarão abertas as inscrições para o PréVestibular Municipal “Cidadania”, para o ano de 2019, disponibilizando 80 (oitenta) vagas, que se
regerá pela Lei de Criação e pelo Decreto 2886 de 24/08/06.

DAS INSCRIÇÕES
1. Condições para inscrição
. Ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio; não está cursando nem
ter concluído curso superior.
. Comprovação de impossibilidade de custear um curso pré-vestibular (pré-enem)
particular;
. Comprovação de residência no município de Brasília de Minas, há mais de um ano;

2. Período de inscrição
As inscrições estarão abertas no período de 11 de março à 15 de março de 2019,
exceto aos sábados, domingos e feriados.

3. Local e horário de inscrição
As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, situado à Av. Bias
Fortes nº 59, Centro, no período de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas.

4. Entrega dos cartões de inscrição
O cartão de confirmação das inscrições será entregue no período de 19 de março à 22
de março 2019, e estará disponível na recepção da Secretaria Municipal Educação, situada na
Avenida Bias Forte nº 59, centro, nos horários de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas.

5. Documentação
. Ficha de inscrição em modelo próprio;
. Comprovante de conclusão do ensino médio ou de frequência no 3º ano do ensino
médio; (histórico ou declaração);
. Declaração de incapacidade financeira em modelo próprio; está na ficha de inscrição;
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. Documento de identidade e CPF ou Certidão de Nascimento (original e cópia);
.Comprovante de residência. (cópia)

APLICAÇÃO DA PROVA MULTIPLA ESCOLHA
1. A prova será aplicada no dia 24 de março 2019 (domingo), de 8h às 11 horas, O
local ainda a ser definido, será informado no cartão de inscrição. A prova será elaborada pela
Comissão Pedagógica do Cursinho Pré-vestibular Cidadania.
2- No dia da prova, os candidatos deverão trazer caneta esferográfica azul ou preta
(transparente) e apresentar documento original com foto em boas condições e chegar com 30
minutos de antecedência.
3- Não será permitido ao candidato o uso de calculadora, bem como portar
equipamentos eletrônicos durante a realização da prova, sob pena de desclassificação.
4- Os cadernos de questões serão recolhidos dos candidatos ao término da prova e ficará
disponível na Secretaria Municipal de Educação, para os inscritos no processo seletivo, que
obtiverem alguma contestação sobre a prova e manifestarem desejo de interpor recurso.

DOS RECURSOS
Os recursos referentes ao processo seletivo Pré-Vestibular Municipal Cidadania, serão
interpostos via ofício, contendo as suas razões e fundamentações, sendo direcionados à Comissão
Pedagógica do Processo Seletivo, sendo protocoladas até 24 horas após o resultado oficial do
processo seletivo.
A resposta dos recursos interpostos será disponibilizada até 24 horas do horário do
protocolo e será entregue pela recepcionista da Secretaria Municipal Educação, situada na Avenida
Bias Forte nº 59, Centro, nos horários de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas, e também será afixado
no mural de avisos da Secretaria.

CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
A classificação obedecerá à ordem decrescente das notas obtidas.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota maior que 10 (dez) pontos no
processo seletivo, sendo classificados em ordem decrescente.
Em caso de empate serão obedecidos os seguintes critérios:
1-conclusão do ensino médio ou não;
2-maior números de acertos na Língua Portuguesa;
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3-maior números de acerto em Matemática;
4-candidato com maior idade.
DOS CONDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
-Deverão apresentar laudo médico no ato da inscrição;
-Terão 05% das vagas reservadas dentro da pontuação mínima exigida.
DAS VAGAS
As vagas serão preenchidas até o quantitativo da 80ª colocação, mediante a aprovação e
classificação dentro do número de vagas do processo seletivo.
Em caso de desistência, será seguida a lista além do limite de vagas para
preenchimento das mesmas.
DA MATRÍCULA
Não será necessário efetuação da matricula, sendo que os alunos classificados dentro do
número de vagas deverão comparecer ao primeiro dia aula.
DO RESULTADO
1- O gabarito oficial da prova será divulgado na Secretaria Municipal Educação situada
Avenida Bias Fortes nº 59, Centro no dia 25/03/2019 a partir das 08 horas.
2- O resultado Oficial será no dia 28/03/2019, na Secretaria Municipal Educação
3- O Início das aulas está previsto para 01/04/2018
DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de prova objetiva de questões de múltipla escolha de
língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, de caráter eliminatório e classificatório.

1.

Programa das Provas de Múltipla Escola

LÍNGUA PORTUGUESA

Estudo e interpretação de texto; emprego das classes de palavras; emprego de tempos e modos
verbais; concordâncias verbais e nominais; regências verbais e nominais; uso do sinal indicativo de
Crase; colocação pronominal; estrutura do período e da oração: aspectos semânticos e
sintáticos; coesão e coerência textuais; acentuação gráfica; pontuação; variações linguísticas;
gêneros textuais.
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Referências bibliográficas 1. CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da língua
portuguesa. São Paulo: Scipione. 2. CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. A nova gramática do
português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon. 3. KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual.
São Paulo: Contexto.
MATEMÁTICA

Linguagem dos conjuntos - Representações de um conjunto, pertinência, inclusão, igualdade,
união, interseção e complementação de conjuntos.
Números reais - O conjunto dos números naturais: operações, divisibilidade, decomposição de um
número natural nos seus fatores primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois
ou mais números naturais. O conjunto dos números inteiros: operações, múltiplos e divisores. O
conjunto dos números racionais: propriedades, operações, valor absoluto de um número,
potenciação e radiciação. O conjunto dos números reais: números irracionais, a reta real, intervalos.
Unidades de medidas - Comprimento, área, volume, massa, tempo, ângulo e velocidade.
Conversão de medidas.
Proporcionalidade - Razões e proporções: grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de
três simples e composta. Porcentagens. Juros simples e compostos.
Cálculo algébrico - Operações com expressões algébricas, identidades algébricas. Polinômios de
coeficientes reais: operações (soma, subtração, multiplicação e divisão).
Equações e inequações - Equações do 1º e 2º graus, relação entre coeficientes e raízes. Inequações
de 1º e 2º graus, desigualdades produto e quociente, interpretação geométrica. Sistemas de equações
de 1º e 2º graus, interpretação geométrica.
Funções - Conceito de função, função de variável real e seu gráfico no plano cartesiano.
Composição de funções, função modular, funções inversas, funções polinomiais. Estudo das
funções do 1º e 2º graus. Funções crescentes e decrescentes, máximos e mínimos de uma função.
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Função exponencial e função logaritmo: propriedades fundamentais de expoentes e logaritmos,
operações. Gráficos. Equações e inequações envolvendo expoentes e logaritmos.
Geometria- geometria plana: Reta, semirreta, seguimento de reta,ângulo, paralelismo,
perpendicularismo, polígonos, semelhanças de triângulos, relações métricas e trigométricas em
triângulos, perímetro e área de polígonos, circunferências.

Referências Bibliográficas 1. Iezzi, Gelson; Dolce, Osvaldo; Degenszajn, David. Matemática Vol. Único - 5ª Ed. 2011 – Ensino Médio. Editora: Atual ANEXO I - 2/44 ANEXO I ANEXO IV 2.
Iezzi, Gelson. Matemática Ciência e Aplicações - Ensino Médio - Vol. 1 - 5ª Ed. 2010. Editora:
Atual 3. Iezzi, Gelson; Dolce, Osvaldo; Degenszajn, David. Matemática Ciência e Aplicações Ensino Médio - Vol. 2 - 5ª Ed. 2010. Editora: Atual 4. Dolce, Osvaldo; Iezzi, Gelson. Matemática Ciência e Aplicações - Ensino Médio - Vol. 3 - 5ª Ed. 2010. Editora: Atual 5. Paiva. Manoel
Rodrigues. Matemática: Paiva – Volume 1 – 2ª edição Moderna Plus. Editora: Moderna. 6. Paiva.
Manoel Rodrigues. Matemática: Paiva – Volume 2 – 2ª edição Moderna Plus. Editora: Moderna. 7.
Paiva. Manoel Rodrigues. Matemática: Paiva – Volume 3 – 2ª edição Moderna Plus. Editora:
Moderna. 8. Lima, Elon Lages, Carvalho, Paulo C. P., Wagner, Eduardo, Morgado, Augusto César.
Temas e Problemas Elementares - Coleção do Professor de Matemática – Editora: SBM. 9. Gelson
Iezzi e outros. Coleção fundamentos de matemática elementar, v. 1. Conjuntos e funções; v. 5
Combinatória e probabilidade; – Editora: Atual. 10. Dante, Luiz Roberto. Matemática – Contexto e
Aplicações – Volume Único – 3ª Edição - Editor: Ática.
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Política e economia nacionais e internacionais. Sociedades, artes e costumes: música, literatura,
artes, arquitetura, rádio, televisão, educação, saúde, esportes, justiça e religião. História e Geografia
nacionais. Desenvolvimento e inovações científicas. Meio ambiente.
Referências bibliográficas
Revistas e jornais atuais. Meios de comunicação em geral.

Brasília de Minas, 25 de Fevereiro de 2019.

Geélison Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Soraya Antunes Botelho
Secretária Municipal De Educação

