Reitor
Raimundo Vicente Jimenez
Pró-Reitora de Ensino
Mércia Gomes Bessa Coelho
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação
Artur de Souza Moret
Pró-Reitora de Extensão
Marilise Doege Esteves
Pró-Reitor de Administração e Planejamento
Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
Jackson Bezerra Nunes
Diretor-Geral do Campus Ariquemes
Uberlando Tiburtino Leite
Diretor do Campus Avançado Cacoal
Juliano Cristhian Silva
Diretor-Geral do Campus Colorado do Oeste
Carlos Henrique dos Santos
Diretor-Geral do Campus Ji-Paraná
Vonivaldo Gonçalves Leal
Diretor-Geral do Campus Porto Velho
Juarez Alves das Neves Junior
Diretora-Geral do Campus Vilhena
Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos
Comissão do Processo Seletivo EAD 2011
Silvana Francescon Wandroski (presidente)
Elizangélica Fernandes da Silva (membro)
Fernanda Ruschel Cremonese (membro)
Alan de Oliveira Silva (membro)

PALAVRAS DO REITOR

Prezado Candidato
Mais uma vez ofertamos, através do Processo Seletivo EAD 2011,
vagas públicas e gratuitas para contribuir com o desenvolvimento social,
econômico e cultural de Rondônia, através da promoção de uma educação
científica e tecnológica de excelência, por meio das atividades de ensino,
pesquisa e extensão que garanta uma formação sólida, de qualidade e que
amplie as possibilidades de inserção no mundo do trabalho para os que
terão êxito neste processo.
Este processo seletivo oferece 1200 vagas nos Cursos Técnicos a
Distância - Subsequente ao Ensino Médio. A oferta destas vagas abrange
os Cursos Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do
Trabalho, Técnico em Logística, Técnico em Reabilitação de Dependentes
Químicos e Técnicos em Eventos. Os cursos serão ofertados nos Polos
Regionais EAD do IFRO em Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena,
Colorado do Oeste, Porto Velho e no Polo Avançado Binacional EAD em
Guajará Mirim.
Assim apresentamos o Manual do Candidato ao Processo Seletivo
EAD 2011. Esse Manual contém informações complementares ao edital,
essenciais à sua inscrição nesse processo seletivo. Antes de efetuar sua
inscrição, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual, você
deverá estar ciente das datas e dos procedimentos de inscrição e de
realização das provas, dos conteúdos das disciplinas, dos procedimentos e
exigências para matrícula em nossa instituição, além de várias outras
informações importantes.
Caso as informações contidas neste Manual não tenham
esclarecido algum aspecto relativo ao Processo Seletivo EAD 2011, você
poderá entrar em contato com a Comissão organizadora para obter
informações adicionais pelo endereço eletrônico selecao.ead@ifro.edu.br,
pelo telefone (69) 3212-0066, Ramais 206 e 216, ou ainda poderá procurar
o Polo mais próximo.
Fique certo de que estamos trabalhando para oferecer um processo
seletivo justo e imparcial e, assim, garantirmos a todos os candidatos
condições iguais de acesso à nossa instituição.

RAIMUNDO VICENTE JIMENEZ
Reitor
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Política de Educação a Distância do IFRO
A Política de Tecnologia Educacional e Educação a Distância do
Instituto Federal de Rondônia considera o aporte educacional que as
tecnologias das fases da EAD no Brasil e no mundo (como material
didático impresso, rádio, vídeo e televisão) associadas às Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC (informática
multimídia, ambientes virtuais de aprendizagem, transmissão pela
Internet, videoconferência e produção e transmissão de sinal via
satélite), para alcançar e atender cidadãos nas diversas regiões e
situações encontradas em Rondônia.
Os Cursos a Distância são desenvolvidos através do Ensino
Presencial Virtual, contando com transmissão das aulas via satélite e
com atividades desenvolvidas nos Polos EAD.
Nas teleaulas, transmitidas em estúdio, o conteúdo apresentado
pelo professor é trabalhado, refletido e reelaborado pelo aluno, com o
suporte de tecnologias interativas, do material impresso e da prática
pedagógica, permitindo que o aluno seja capaz de construir seu próprio
conhecimento. As aulas acontecem uma vez a cada semana e as
demais atividades pedagógicas são realizadas via tutoria, no Ambiente
Virtual de Aprendizagem - AVA.
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MODALIDADE DE ENSINO E CURSOS

Cursos Técnicos - Subsequente ao Ensino Médio
Os

Cursos

Técnicos

Subsequentes

são

destinados

aos

candidatos portadores do Certificado do Ensino Médio. Através do
curso

Técnico

Subsequente,

o

estudante

cursará

a

parte

profissionalizante em média de 02 (dois) anos, recebendo, ao final do
curso, o diploma de técnico de nível médio, incluindo os respectivos
estágios curriculares obrigatórios, o que então possibilitará ao mesmo
prosseguir seus estudos em nível superior ou inserir-se no mercado de
trabalho em face da habilitação técnica de nível médio adquirida.

Este certame oferece os Cursos de:
⇒ Técnico em Eventos
⇒ Técnico em Logística
⇒ Técnico em Meio Ambiente
⇒ Técnico em Segurança do Trabalho
⇒ Reabilitação de Dependentes Químicos

Para maiores informações sobre os cursos, acesse o Catálogo de
Cursos a Distância do IFRO no site <www.ifro.edu.br>.
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Locais e endereços
POLOS
ARIQUEMES

CACOAL
COLORADO DO
OESTE
JI-PARANÁ

POLOS EAD

VILHENA

PORTO VELHO

GUAJARÁ MIRIM

ENDEREÇO
RO 257, Km 13 - Ariquemes/RO
Telefones: (69) 3535-2063 <campusariquemes@ifro.edu.br>
Endereço: Rodovia BR-364, Km 228, Lote 2 – Cacoal/RO
CEP: 76960-730 Caixa Postal: 146
Telefone: (69) 3443-2445 - <campuscacoal@ifro.edu.br>
RO 399, Km 05 – Zona Rural – Colorado do Oeste / RO
Telefones: (69) 3341-7804
<campuscolorado@ifro.edu.br>
Rua Rio Amazonas, 151 - Bairro Jardim dos Migrantes Ji-Paraná/RO—Telefone: (69) 3421-5045 < campusjiparana@ifro.edu.br>
Endereço: Rodovia 174, Km 3 Zona Urbana – Vilhena/RO
CEP: 76980-000 - Caixa Postal 247
Telefone: (69) 9918 2672 - <campusvilhena@ifro.edu.br>
Av. Gov. Jorge Teixeira, 3.146 – Setor Industrial – Porto
Velho/RO – Cep: 76.821-002 Telefone: (69) 3225-5045
<campusportovelho@ifro.edu.br>
UNIDADE MÓVEL DE INFORMÁTICA (ônibus branco)
Av. 15 de novembro, nº 930 – Pátio da Prefeitura 3913-1516/ 8446-5131
<polo.guajara@ifro.edu.br>
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Datas Importantes
DATA/PERÍODO

CRONOGRAMA

16/05 a
27/05/2011

EVENTO
Período de Inscrição

16 a 18/05/2011

Período de solicitação de Isenção de Taxa de
Inscrição

13/06/2011

Divulgação da relação dos inscritos no Processo
Seletivo

13/06/2011

Disponibilização do Cartão de Confirmação de
Inscrição do Candidato no site <www.ifro.edu.br>

14 e 15/06/2011

Solicitação de correção de dados cadastrais

14 a 16/06/2011

Solicitação de Atendimento Especial

26/06/2011

Realização da prova

27/06/2011

Divulgação do gabarito preliminar

28 e 29/06/2011

Período para recursos referentes às questões
das provas

04/07/2011

Divulgação dos resultados dos recursos

12/07/2011

Divulgação do resultado final dos aprovados no
Processo Seletivo EAD 2011

13 a 15/07/2011

1ª Chamada - Matrícula para os aprovados

18 e 19/07/2011

2ª Chamada - Matrícula para os aprovados

LEMBRETE
O candidato deve levar o Cartão de Confirmação de
Inscrição e o documento com foto no dia da Prova.
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Orientações Gerais
As inscrições encontram-se abertas no período de 16 a 27 de
maio de 2011 e para efetivá-la, o candidato deve acessar o site
<www.ifro.edu.br>, clicar no banner do Processo Seletivo EAD 2011 e
posteriormente clicar em “INSCRIÇÃO”. O Formulário de Inscrição e o
Questionário Socioeconômico devem ser preenchidos atentamente e os
dados conferidos antes da finalização do processo. O processo de
inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
O candidato que não tem acesso a Internet poderá procurar as
Coordenações de Registros Acadêmicos dos Polos Regionais EAD do
IFRO: Ariquemes, Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Colorado do Oeste e
Vilhena e do Polo Avançado Binacional EAD, em Guajará-Mirim, onde
haverá um computador conectado à internet disponível para a efetivação
da inscrição online.
Faz parte do processo de inscrição a impressão do
bancário (valor R$ 35,00).

boleto

INSCRIÇÃO

As inscrições somente serão efetivadas após a confirmação do
pagamento do boleto bancário. Ao efetivar o pagamento, o candidato
deve conferir atentamente os dados no monitor do caixa eletrônico.
A partir de 13 de junho de 2011 o Cartão de Confirmação de
Inscrição estará disponível no site do IFRO. O Cartão deve ser impresso
e levado no dia da prova juntamente com o documento oficial de
identificação com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação ou
Carteira de Trabalho).
Caso haja erros nos dados cadastrais, o candidato deve acessar
o endereço <www.ifro.edu.br> e clicar no banner do Processo Seletivo
EAD 2011 e depois clicar em “Cartão de Confirmação de Inscrição” e
em “alterar dados”. Somente poderão ser alterados os dados pessoais
do candidato. Caso haja divergência de informações quanto ao Curso ou
local de prova, o candidato deve contatar a Comissão do Processo
Seletivo EAD 2011, no período de 14 e 15 de junho de 2011, pelo email <selecao.ead@ifro.edu.br> relatando o problema encontrado e
anexando cópia digitalizada do Cartão de Confirmação de Inscrição. O
candidato poderá, também, procurar a Coordenação de Registros
Acadêmicos ou Secretaria dos Polos, de posse do documento citado,
para solicitar a correção dos dados.

ATENÇÃO!
O IFRO não enviará Cartão de Confirmação de Inscrição para a
residência do candidato.
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Orientações Gerais
Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição, o candidato que:
⇒

cursou o Ensino Fundamental e Médio ou equivalente em
instituição pública;

⇒ não está matriculado em uma instituição pública de ensino.
⇒ Ter renda per capita de até meio salário mínimo.

ISENÇÃO DE TAXA

Para a solicitação de isenção o candidato deve realizar os
seguintes procedimentos:
⇒ Acessar o site do IFRO, de 16 a 18 de maio de 2011
⇒ Clicar em “SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA”
⇒ Preencher o requerimento
⇒ Imprimir e assinar o requerimento
⇒ Anexar os documentos constantes no edital (item 5.3)
⇒ Procurar o representante da Comissão de Isenção de Taxa em

um dos Polos em que estará acontecendo o processo seletivo
e solicitar a isenção.
No dia 23 de maio de 2011, o IFRO divulgará, no site
<www.ifro.edu.br>, a relação dos candidatos contemplados com a
isenção bem como data, horário e procedimentos para a retirada do
comprovante de isenção de inscrição.
O candidato contemplado com a isenção que não comparecer
para a retirada do comprovante perderá o benefício e somente
poderá participar do Processo Seletivo EAD 2011 mediante o
pagamento da taxa de inscrição até o dia 30 de maio de 2011, até
às 14 horas.
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ATENDIMENTO ESPECIAL

Orientações Gerais
O candidato que tiver necessidades especiais e pretende obter
atendimento específico no dia da prova do Processo Seletivo EAD
2011, deve fazê-lo de 14 a 16 de junho de 2011, no Polo em que
fará a prova.
São procedimentos para a solicitação de atendimento
Especial:
⇒

Preencher o Requerimento de Atendimento Especial,
disponível no site <www.ifro.edu.br> especificando o tipo de
necessidade e o atendimento especial pretendido para a
realização da prova;

⇒ Imprimir e assinar o Requerimento de Atendimento Especial;
⇒ Anexar ao requerimento o laudo médico com indicativo da

Classificação Internacional da Doença
especificações do item 3.11 do Edital;

(CID),

conforme

⇒ Entregar o requerimento na CRA ou Secretaria dos Polos.

A Comissão do Processo Seletivo EAD 2011 somente aceitará
a solicitação de atendimento especial realizada dentro do prazo. O
candidato que fizer a solicitação fora do prazo, NÃO é considerado
pessoa com necessidades especiais e não tem as prerrogativas
referentes à sua condição.
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REALIZAÇÃO DAS PROVAS

Orientações Gerais
As provas serão realizadas nos municípios de Ariquemes,
Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Colorado do Oeste, Vilhena e
Guajará-Mirim e os locais de prova constarão no Cartão de
Confirmação da Inscrição.
Ao chegar no local de realização da prova, com uma hora de
antecedência (horário local), o candidato deve procurar a sala em que
está alocado e identificar-se ao fiscal.
Para entrar na sala o candidato deve ter em mãos:
⇒

Cartão de Confirmação de Inscrição

⇒

Documento Oficial de Identificação com foto (Carteira de
Identidade, Carteira de Habilitação ou Carteira de Trabalho)

O candidato que não apresentar a documentação acima não
terá entrada na sala autorizada e poderá perder a prova caso a
situação não seja resolvida junto à coordenação local do Processo
Seletivo em tempo hábil .
Após ingressar na sala, o candidato somente poderá se retirar
do local acompanhado de um fiscal.
Ao ingressar na sala, os fiscais farão a identificação formal do
candidato que se constitui na confrontação dos dados contidos no
cadastro com a documentação apresentada, assinatura da folha de
presença e recebimento da FOLHA DE RESPOSTA.
Ao receber a FOLHA DE RESPOSTA, o candidato deve
conferir atentamente os dados nela contidos e, caso identifique algum
equívoco, o fiscal deve ser imediatamente informado para que as
providências necessárias sejam tomadas.

ATENÇÃO!
⇒ O documento de identificação apresentado pelo candidato
deve ter a fotografia e os dados claramente identificáveis.
⇒ NÃO será aceita cópia de documento, ainda que autenticada
em cartório.
⇒ Em caso de perda ou roubo do Documento de Identificação, o
candidato deverá apresentar o Boletim de Ocorrência (BO)
expedido nos últimos 30 dias. Após este prazo o BO deve
estar acompanhado do protocolo de solicitação do novo
documento.
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Realização da Prova
Ao sinal para o início da prova, o candidato deve ouvir as instruções dadas
pelos fiscais e ler atentamente as instruções constantes no Caderno de Questões.
O prazo para a resolução da prova é de quatro horas, incluído o tempo
destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. O candidato deve
destinar, pelo menos, 30 minutos para o preenchimento da mesma.
Durante a prova não será permitido o uso de qualquer equipamento
eletrônico, calculadora ou relógio digital. Os celulares devem permanecer desligados
e as baterias retiradas, pois se programado, o despertador pode tocar e, caso isso
aconteça o candidato perderá o direito de concluir a prova e será encaminhado à
Coordenação do Processo Seletivo EAD 2011 para as devidas providências.
Também não será permitida a conversa paralela ou troca de informações
entre candidatos e se o candidato precisar de algo ou não se sentir bem durante a
prova, deve permanecer sentado e chamar o fiscal de sala que fará os devidos
encaminhamentos.
O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS deve ser realizado de forma
uniforme e cuidadosa (conforme modelo abaixo) para que a máquina possa fazer a
leitura correta das respostas. Será atribuída nota 0 a questão com mais de uma, ou
nenhuma, alternativa marcada, ou em branco.

Preenchimento Correto:

O candidato somente poderá se retirar da sala depois de transcorrida uma
hora do início da prova, mas não poderá levar o Caderno de Questões, que deverá
ser entregue aos fiscais de sala juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS. Os
cadernos retidos não serão devolvidos.
O Caderno de Questões somente poderá ser levado pelo candidato após
transcorridas duas horas do início da prova.
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CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULAS

Classificação dos Candidatos
A correção das provas será realizada considerando os itens
7.3 a 7.8 do Edital nº 12, de 12 de maio de 2011 e a classificação
acontecerá de acordo com o item 9 do mesmo edital.
Todos os candidatos serão classificados pela pontuação
recebida em ordem decrescente.
Será desclassificado o candidato que não acertar, pelo menos,
uma questão, isto é, que obtiver pontuação igual a zero.
O Resultado Final do Processo Seletivo EAD 2011 será
publicado no site do IFRO <www.ifro.edu.br>, no dia 12 de julho de
2011.
Serão convocados em 1ª chamada os classificados dentro do
quantitativo de vagas ofertadas para cada curso. Os demais
classificados permanecerão em lista de espera, para o suprimento de
vagas que não forem preenchidas pelos primeiros colocados.
Serão realizadas tantas chamadas quantas forem necessárias
para o preenchimento das vagas. Portanto, o candidato
não
classificado em 1ª Chamada deve acompanhar atentamente as
demais chamadas pelo site do IFRO.

Matrículas
Para a efetivação da matrícula o candidato deverá comparecer
à Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) ou Secretaria do
Polo para o qual fez a inscrição levando consigo a documentação
contida no item 11.5 do Edital nº 12, de 12 de maio de 2011.
A 1ª chamada acontecerá no período de 13 a 15 de julho de
2011 e é de inteira responsabilidade do candidato classificado, não
convocado em 1ª chamada, o acompanhamento das demais
chamadas.
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Curso Técnico Subsequente
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA:
Gêneros textuais: literários e não literários; Coesão e coerência textuais; Ortografia;
Divisão silábica; Relação entre letras e fonemas; Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato; Encontros consonantais e dígrafos; Estrutura das palavras: radical,
vogal temática, vogal ou consoante de ligação, desinências, prefixo, sufixo; Processos de formação de palavras: derivação, composição, hibridismo, onomatopeia,
abreviação/redução, abreviatura/sigla; Diferenças entre conotação e denotação;
Objetividade e subjetividade no texto; Foco narrativo (1.ª e 3.ª pessoa); Concordâncias nominal e verbal; Classes de palavras e suas flexões (em gênero, número e
grau ou em tempo, modo e pessoa, conforme cada classe): substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição; Funções das palavras (sintaxe): sujeito, predicado, complementos verbais, complementos nominais, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, vocativo, aposto, predicativos, agente da passiva; Transitividade e intransitividade dos verbos; Verbos de ligação; Processos de significação: sinonímia, homonímia, paronímia, antonímia, polissemia; Regras de acentuação tônica (tonicidade); Crase; Regras de pontuação;
Colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise; Frase, oração e período; Períodos: simples, composto por coordenação, composto por subordinação e composto
por coordenação e subordinação (tipos de orações coordenadas e subordinadas);
Figuras de linguagem: figuras de som, figuras de pensamento, figuras de construção, figuras de palavra; Vícios de linguagem e clichês; Regências: nominal e verbal;
Diferenças entre norma padrão e linguagem não padrão (vulgar ou coloquial); Diferenças entre fala e escrita; Uso de maiúsculas e minúsculas; Silepse de número e
de gênero; A arte e a linguagem literária; Estilos de época; Periodização da literatura em Portugal e no Brasil; Correntes literárias praticadas no Brasil e em Portugal,
envolvendo os principais autores e obras, bem como seus traços característicos e
seu contexto histórico: Trovadorismo, Classicismo, Quinhentismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo/Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, PréModernismo, Modernismo, Pós-Modernismo e alguns movimentos de vanguarda,
como Expressionismo, Impressionismo, Concretismo e Tropicalismo; Elementos
básicos da narrativa: narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, tema; Diferenças entre texto em prosa e texto em verso; Funções da linguagem; Intertextualidade: paráfrase, paródia, estilização, carnavalização, apropriação; Diferenças entre
paráfrase e plágio; Tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre.
MATEMÁTICA:
Conjuntos: N, Z, Q, R, C e dos irracionais; Operações com números complexos na
forma algébrica; Operações com frações M.M.C. e M.D.C. de números inteiros; Razão, proporção e porcentagem; Valor numérico; Operações; Definições e Representações gráficas; Funções do 1º e do 2º graus; Função modular, exponencial e logarítmica; Função composta; Função inversa; Função definida por várias sentenças;
Função par e função ímpar; Funções crescentes e funções decrescentes; Equações
e Inequações do 1º grau; Equações e Inequações do 2º grau; Equações exponenciais e modulares; Equações Logarítmicas; Definições, operações e propriedades;
Determinantes; Cálculo de determinantes de ordem n ≤ 3. Propriedades dos determinantes; Matriz inversa;Resolução de sistema linear; Representação de sistema
linear; Áreas das figuras planas; Perímetros de figuras planas; Sólidos Geométricos;
Definições, propriedades, áreas e volumes; Prismas e cilindros; Ângulos, arcos e
suas medidas; O círculo trigonométrico; Trigonometria no triângulo retângulo;
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Contatos
Comissão do Processo Seletivo EAD 2011
3212.0066 - Ramal 206
<selecao.ead@ifro.edu.br>
Silvana Francescon Wandroski (presidente)
8129-7304

CONTATOS

Elizangélica Fernandes da Silva (membro)
8461-9535

Fernanda Ruschel Cremonese (membro)
9953-9945

Alan de Oliveira Silva (membro)
9200-1694

Avenida Governador Jorge Teixeira, 3.500 – Setor Industrial
CEP 76821-064 – Porto Velho /RO
www.ifro.edu.br

