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Governador Valadares, 25 de abril de 2019. 
  

Srs. Pais e Responsáveis, 
 

Informamos que o processo seletivo do Colégio Ibituruna/Ibituruna Top para o curso INTENSIVO de 2019 está 
aberto a partir desta data, contando com vagas para as turmas do curso INTENSIVO (noturno) do pré-
vestibular/Enem Ibituruna Top. 

 
1 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

O processo seletivo de bolsas para o INTENSIVO 2019 será composto das seguintes etapas: 
 

• Prova de múltipla escolha. 
 

1.1. É necessária apenas a participação em uma das etapas do processo seletivo, para o ingresso no Ibituruna 
Top, sendo que para a concessão de bolsas é obrigatória a realização da prova de múltipla escolha. 

 
A divulgação do resultado ocorrerá no prazo máximo de até 7 dias após a aplicação da prova através do site e da 
página no facebook.  

 
2 - INSCRIÇÕES 
2.1. Deverão ser realizadas no seguinte local: 

- Recepção do Ibituruna TOP no horário de 7h às 21h. 
2.2. Os Candidatos, Pais ou Responsáveis deverão preencher a ficha de inscrição no local acima citado; 

2.3.A taxa de inscrição será de R$10,00 (dez reais).  
 

3. PROVAS  
3.1. As provas serão realizadas no Ibituruna TOP (Rua Olegário Maciel – Centro). 

3.2.A prova será realizada quarta-feira, 22 de maio de 2019, entre as 14h30 e 17h30, sendo assim especificadas: 

Disciplina Número de questões Tipo da questão 
Linguagens 5 Múltipla escolha 
Matemática 5 Múltipla escolha 

Química 5 Múltipla escolha 
Física 5 Múltipla escolha 

Biologia 5 Múltipla escolha 
História 5 Múltipla escolha 

Geografia 5 Múltipla escolha 
Sociologia 5 Múltipla escolha 

Os conteúdos das provas estão descritos no item 4. 
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3.3. Novas datas de provas poderão ser disponibilizadas a qualquer tempo, desde que haja vagas a serem 
preenchidas. 

3.4. Mesmo havendo outros dias de prova, os descontos, caso o aluno faça um novo processo, não serão 
cumulativos.  

3.5.A inscrição deverá ser feita com antecedência até 21 de maio de 2019, pois haverá um limite de candidatos 
para cada dia de prova. 

3.6. As provas avaliarão os conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas ao longo da formação do 
discente.  

3.7. O candidato deverá comparecer ao local das provas com 30 minutos de antecedência do horário estabelecido 
para o seu início, munido do comprovante de inscrição, documento de identidade. Deverão trazer caneta, 
lápis ou lapiseira, borracha, régua e apontador (caso use lápis).  

3.8. Não será permitido ao candidato portar, na sala de provas, textos de qualquer natureza, cadernos, blocos de 
notas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras,agendas eletrônicas ou 
similares, celulares, smartphones, tablets, ipods, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de 
qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, 
bem como chapéu, boné, viseira, gorro ou similares. 

3.9. No caso de empate entre os candidatos, obedeceremos aos seguintes critérios objetivos de desempate: 

1) A somatória de acertos nas questões de Matemática e Linguagens; 

2) A somatória de acertos nas questões de Biologia e História;  

3) A somatória de acertos nas questões de Física e Geografia; 

4) A somatória de acertos nas questões de Química e Sociologia. 

 
4 - CONTEÚDOS 

4.1. Linguagens 
A prova de Linguagens terá questões relativas à gramática e à interpretação de texto com base na matriz de 
referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão. 

• Identificar o tema de um texto. 

• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

• Interpretar textos multimodais (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). 

• Identificar a intencionalidade de diferentes gêneros textuais. 

• Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. 

• Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a 

continuidade de um texto. 

• Identificar efeitos de ironia ou de humor em textos variados. 

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou de uma expressão. 
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• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e / ou morfossintáticos. 

• Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 
 

 
4.2. Matemática 

• Funções 

• Geometria Espacial 

• Análise combinatória 

• Probabilidades 

• Grandezas proporcionais 

4.3. Química 
 
• Orgânica 

- Isomeria Espacial 
- Funções 

• Geral 
- Gases 
- Separação de misturas 
- Óxido-redução 

 
4.4. Física 
 
• Cinemática 
• Queda livre e lançamento vertical 
• Atrito, blocos e plano inclinado 
• Hidrostática 
• Óptica 

 
4.5. Biologia 
 
• Citologia 
• Ecologia 
• Genética 
• Evolução Biológica 
• Fisiologia Animal e Humana 

 
 
 
4.6. História 

 
• Sistema Colonial 
• Brasil Imperial 
• República Velha 
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• Era Vargas 
• República Militar 
• Nova República 

 
4.7. Geografia 
 
• Clima 
• Hidrografia 
• População 
• Questões ambientais 
• Geopolítica 

 
4.8. Sociologia 

 
• Teoria Sociológica 
• Movimentos Sociais 
• Estratificação social 
• Trabalho e Produção 

 
 
 

Atenciosamente,  
A DIREÇÃO. 
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