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01. Das Inscrições: 

 

As inscrições para o Pré-Acadêmico Atitude 2015 serão realizadas de duas 

formas, pela internet, no site: www.preacademico.wordpress.com, no período de 01 

(primeiro) de Janeiro até o dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2015, e pessoalmente, na 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça, na Rua Capetinga s/n, no bairro de 

Jardim São Paulo, do dia 07 (sete) até o dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2015, no 

horário das 09 às 16h. Para efetuar a inscrição o candidato deve estar munido do seu 

documento de identidade (RG) e preencher a ficha de inscrição, no local. Os candidatos 

deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 15,00, tanto para os que fizerem a 

inscrição pela internet quanto para os que comparecerem à Escola. 

Os candidatos que realizarem sua inscrição pela internet deverão depositar a taxa 

de inscrição obrigatoriamente em Casa Lotérica, a sua escolha, até o dia 16 de Janeiro 

de 2015, na conta de Leila Oliveira A. Mota, Ag: 0046; Operação: 013; Popança: 

00130627-0; Caixa Econômica. Os candidatos deverão preencher a Ficha de Inscrição, 

presente, no site do pré-acadêmico, e enviar para o e-mail: projetoatitude@gmail.com, 

garantindo a sua pré-inscrição, que deverá ser confirmada pelo próprio candidato 

pessoalmente, entre os dias 07 a 10 de Janeiro ou de 10 a 17 de Janeiro de 2014, na 

EREM Trajano de Mendonça, em Jardim São Paulo, no horário a cima citado. 

 

02. Dos Pré-Requisitos: 

 

Para inscrever-se é necessário: 

1. Estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio no ano de 2015 ou ter concluído o 

Ensino Médio independente do tempo. 

2. Ter disponibilidade para assistir às aulas nos fins de semana, sábado e domingo, 

manhã e tarde. 

 

03. Das Vagas: 

 

Serão destinadas 50 vagas para o curso Pré-Acadêmico Atitude, que deverão ser 

preenchidas com alunos que sejam aprovados em todas as etapas do concurso regido 

pelo presente edital.   

 

04. Do Processo seletivo: 

 

O processo seletivo será composto dos seguintes itens: 

1. Prova objetiva, de caráter eliminatório; 

2. Análise de questionário socioeconômico e entrevista, de caráter classificatório.   

 

Será eliminado o candidato que não comparecer a qualquer uma das fases do processo 

seletivo. 

 

05. Da Prova Objetiva: 

 

A prova objetiva será realizada no dia 01 de Fevereiro de 2015, às 08h da 

manhã, com duração máxima de 5h, na Escola Estadual Professor Trajano de 

Mendonça, na rua Capetinga s/n, no bairro de Jardim São Paulo. A entrada de 

candidatos se dará a partir das 7h30 da manhã e o fechamento do portão será às 8h. O 

candidato deverá apresentar o documento de identidade (RG) e a ficha de inscrição. 



Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento do portão. Não 

será permitido o uso de aparelhos eletrônico durante a realização das provas. Será 

eliminado o candidato que desobedecer esta norma do Edital. 

A prova objetiva será composta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha e 

01 (uma) redação. A prova será composta de 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Literatura, 05 (cinco) questões de Língua Estrangeira (Inglês/ 

Espanhol), 05 (cinco) questões de História, 05 (cinco) questões de Geografia, 05 (cinco) 

questões de Filosofia, 05 (cinco) questões de Sociologia, 05 (cinco) questões de 

Biologia, 05 (cinco) questões de Matemática, 05 (cinco) questões de Química, 05 

(cinco) questões de Física e 05 (cinco) questões sobre Economia Solidária. As questões 

serão objetivas com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) com apenas 01 (uma) 

alternativa correta. A prova objetiva valerá de 0 a 10 pontos com peso 5,00 (cinco) no 

total, ou seja, 50% da nota, e a redação também valerá de 0 a 10 pontos com peso 5,00 

(cinco) no total, ou seja, 50% da nota. 

As respostas definitivas da prova objetiva deverão ser transpostas para o cartão-

resposta e apenas estas respostas serão consideradas no momento da correção. O 

preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital, 

na capa do caderno de provas e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá 

substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do 

preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas 

as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com a folha de respostas, tais como 

marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não-preenchido 

integralmente. 

O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 

qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 

advindos da impossibilidade de correção da mesma. 

O resultado final da prova objetiva e a convocação para segunda fase do 

Processo Seletivo serão divulgados até o dia 04 de Fevereiro de 2015, na Escola 

Estadual Professor Trajano de Mendonça, no site do curso e na página do curso no 

Facebook®. 

 

06. Do Questionário Socioeconômico e Entrevista: 

 

Os candidatos classificados na prova objetiva deverão comparecer à Escola 

Estadual Professor Trajano de Mendonça nos dias 07 ou 08 de Fevereiro de 2015, de 

acordo com a disponibilidade da Escola, para preenchimento de questionário 

socioeconômico e realização de entrevista. As avaliações do questionário 

socioeconômico, a entrevista e a analise da documentação, essa etapa terá caráter 

classificatório. 

Os candidatos classificados para a segunda fase do Processo Seletivo deverão 

comparecer na EREM Professor Trajano de Mendonça portando cópia da Registo de 

Identidade (RG), do CPF, comprovante de renda dos membros da família 

(Contracheque), comprovante de residência (conta da Celpe, Compesa e Telefone), 

Ficha 19 (Certificado de Conclusão do Ensino Médio) ou Declaração da Escola (para 

não concluintes). 

O resultado final das avaliações do questionário socioeconômico e da entrevista 

será divulgado ate o dia 20 de Fevereiro de 2015, na Escola Estadual Professor Trajano 

de Mendonça, no site do curso e na página do curso no Facebook®.   



07. Da Classificação: 

 

Serão classificados, os 50 (cinquenta) candidatos que obtiverem as melhores 

notas no processo seletivo. Será eliminado o candidato que obtiver nota zero ou que não 

comparecer a qualquer uma das fases do concurso.   

 

Havendo empate nas notas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

1. Maior nota na Redação; 

2. Maior nota na Prova Objetiva; 

3. Candidato que seja ex-aluno do Pré-Acadêmico Atitude; 

4. Candidato de maior idade. 

 

08. Dos Resultados: 

 

O resultado com a nota final dos candidatos será divulgado juntamente com o 

resultado da análise do questionário socioeconômico/entrevista. O resultado será 

divulgado até o dia 20 de Fevereiro de 2015, na Escola Estadual Professor Trajano de 

Mendonça, no site do curso e na página do curso no Facebook®.   

 

09. Da Matrícula: 

 

A matrícula dos candidatos aprovados ocorrerá no dia 28 de Fevereiro de 2015 

na Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça. Para efetuar a matricula é preciso 

preencher o formulário de matricula e trazer 02 fotos 3x4. 

O candidato que não comparecer à matrícula ou deixar de entregar algum dos 

itens acima descritos será eliminado do concurso.   

 

10. Do Remanejamento: 

 

Serão realizados 03 (três) remanejamentos no curso. O primeiro será efetuado 

após a matrícula dos alunos aprovados no concurso. O nome dos alunos remanejados 

neste primeiro remanejamento será divulgado até o dia 04 de Março de 2015, no site do 

curso e na página do Facebook®. Os alunos classificados deverão comparecer à Escola 

no dia 07 de Março, para efetuarem a matrícula, e deverão, portanto, entregar os 

documentos constantes do item anterior deste edital, e iniciar o acompanhamento das 

aulas. O candidato que não comparecer à matrícula ou deixar de entregar algum dos 

documentos descritos no item anterior será eliminado do concurso. 

O segundo remanejamento será efetuado após o início das aulas com as vagas 

disponíveis a partir da desistência dos alunos classificados e matriculados que não 

comparecerem às duas primeiras semanas de aula. O nome dos alunos remanejados será 

divulgado no dia 11 de Março de 2015, no site do curso e na página do Facebook®. Os 

alunos classificados deverão comparecer à Escola no dia 14 de Março 2015, com os 

documentos listados no item anterior para efetuarem a matrícula, e iniciar o 

acompanhamento das aulas. O candidato que não comparecer à matrícula ou deixar de 

entregar algum dos documentos descritos no item anterior será eliminado do concurso.  

O terceiro remanejamento será efetuado com as vagas disponíveis a partir da 

desistência dos alunos classificados e matriculados que não comparecerem às quatro 

primeiras semanas de aula ou que obtiverem presença nas aulas inferior a 75% da carga 

horária. O nome dos alunos remanejados será divulgado no dia 25 de Março de 2014, no 

site do curso e na página do Facebook®. Os alunos classificados deverão comparecer à 



Escola no dia 28 de Março 2014, com os documentos listados no item anterior para 

efetuarem a matrícula, e iniciar o acompanhamento das aulas. O candidato que não 

comparecer à matrícula ou deixar de entregar algum dos documentos descritos no item 

anterior será eliminado do concurso.   

 

11. Das Aulas: 

 

Os alunos selecionados terão aula na Escola Estadual Professor Trajano de 

Mendonça. A aula inaugural será no dia 28 de Fevereiro de 2015, com início às 08h.  

As aulas serão na mesma escola, nos sábados e domingos no horário: das 8h às 

12h com pausa para o almoço e retorno às 13h, com término das aulas às 17h.   

 

Os alunos do Pré-Acadêmico Atitude são isentos de taxas mensais durante todo 

o ano letivo.   

 

12. Do Desligamento do Curso: 

 

Será considerado desistente e, por conseguinte, desligado do Pré-Acadêmico 

Atitude aquele candidato que: 

1. Não efetuar a matrícula; 

2. Não comparecer às duas primeiras semanas de aulas;  

3. Não obtiver frequência mínima de 75% da carga horária ao final de cada mês.   

 

Anexo I. Calendário Processo Seletivo 2015 

 
EVENTO  DATA/PERÍODO  LOCAL  

Inscrições Online  
De 01 a 17 de Janeiro 

de 2015 

Site do Curso:  

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com  

Inscrições 

Presenciais  

De 07 a 17 de Janeiro 

de 2015 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça das 8h 

às 12h e das 13h às 17h.  

Realização da 

Prova Objetiva  

01 de Fevereiro de 

2015 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã.  

Divulgação do 

Gabarito da Prova 

Objetiva  

02 de Fevereiro de 

2015 

Site do Curso:  

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com  

Página do Curso no Facebook:  

http://www.facebook.com/pages/Projeto-

Atitude/206064162820497  

Divulgação do 

Resultado da Prova 

Objetiva  

Até dia 04 de 

Fevereiro de 2015 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça  

Site do Curso:  

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com  

Página do Curso no Facebook:  

http://www.facebook.com/pages/Projeto-

Atitude/206064162820497  

Entrevistas  
07 e 08 de Fevereiro 

de 2015 
Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça 

Divulgação do 

Resultado das 

Entrevistas  

Até dia 20 de 

Fevereiro de 2015 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça  

Site do Curso:  

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com  

Página do Curso no Facebook:  

http://www.facebook.com/pages/Projeto-

Atitude/206064162820497  

Matrículas  
28 de Fevereiro de 

2015 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h às 

12h da manhã.  

Início das Aulas  
28 de Fevereiro de 

2015 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã.  



Divulgação do 1° 

Remanejamento  
04 de Março de 2014 

Site do Curso:  

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com  

Página do Curso no Facebook:  

http://www.facebook.com/pages/Projeto-

Atitude/206064162820497  

Matrícula do 1° 

Remanejamento  
07 de Março de 2014 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã.  

Início das Aulas do 

1º Remanejamento 
07 de Março de 2014  

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã. 

Divulgação do 2° 

Remanejamento  
11 de Março de 2014 

Site do Curso:  

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com 

Página do Curso no Facebook:  

http://www.facebook.com/pages/Projeto-

Atitude/206064162820497 

Matrícula do 2° 

Remanejamento  
14 de Março de 2014 

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã.  

Início das Aulas do 

2º Remanejamento 
14 de Março de 2014  

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã. 

Divulgação do 3° 

Remanejamento  
25 de Março de 2014  

Site do Curso:  

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com  

Página do Curso no Facebook:  

http://www.facebook.com/pages/Projeto-

Atitude/206064162820497  

Matrícula do 3° 

Remanejamento  
28 de Março de 2014  

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã. 

Início das Aulas do 

3º Remanejamento 
28 de Março de 2014  

Escola Estadual Professor Trajano de Mendonça às 8h da 

manhã. 

  

Anexo II. Conteúdo do Programático Processo Seletivo 2015 

 

Programa: Português 

Conteúdo: Interpretação de Texto. Análise Sintática. Concordância Verbal e Nominal. 

Regência Verbal e Nominal. Pontuação.   

 

Programa: Literatura 

Conteúdo: Barroco e Arcadismo no Brasil. Romantismo no Brasil. Realismo e 

Naturalismo no Brasil. Pré-Modernismo e Modernismo no Brasil. 

 

Programa: Línguas Estrangeiras (Espanhol) 

Conteúdo: Fonologia, Ortografia e Morfossintaxe. Vocabulário - inclusive de 

idiomatismos mais frequentes. Compreensão de Textos. Observação: Serão utilizados, 

para esse fim, textos de autores modernos e/ou contemporâneos, artigos de jornais e 

revistas da atualidade e textos dos livros didáticos mais utilizados no curso médio. 

 

Programa: Línguas Estrangeiras (Inglês) 

Adjetivos; Advérbios de intensidade; Verbo modal Can; Simple Present; Simple Past; 

Future (going to e Will) Present Perfect; Pronomes possessivos; Adjetivos possessivos; 

Interpretação de texto. 

 

Programa: História 

Conteúdo: Renascimento, História Política do Brasil República (de 1889 aos dias 

atuais), Grandes Guerras (neocolonialismo, autoritarismos e bipolarização mundial) e 

Atualidades (neoliberalismo, globalização e nova geopolítica mundial).   

 

http://www.preacademicoatitude.wordpress.com/


Programa: Geografia 

Conteúdo: Brasil: extensão territorial e o quadro natural, As bases físicas do território 

brasileiro: Estrutura geológica. As grandes unidades do relevo brasileiro.  As condições 

climáticas.  As formações florestais.  A rede hidrográfica. Aspectos humanos e 

socioeconômicos: Formação étnica da população brasileira. Crescimento demográfico. 

Distribuição geográfica da população brasileira.  Estrutura da população brasileira.  

Migrações populacionais. Urbanização e metropolização.  Agricultura e pecuária.  

Extrativismo vegetal e mineral.  Fontes de energia.  Atividade industrial e os 

transportes.  A Amazônia no contexto nacional e internacional.  O Acre no contexto 

amazônico e nacional.  

 

Programa: Filosofia 

A condição humana. Traços característicos da humanidade; A Cultura e os Modos de 

Vida; A Linguagem Humana.  O pensamento mítico. Conceito de Mito. Funções do 

Mito. O Mito no Mundo Atual. O conhecimento filosófico. A Gênese do pensamento 

filosófico. O Pensamento grego. A Filosofia como o mais alto grau de conhecimento. A 

consciência crítica e a filosofia. Filosofia e Reflexão. Reflexão e Sabedoria. A filosofia 

na história. A cultura . A dimensão cultural do humano. O homem como ser cultural. 

Elementos fundamentais da cultura. Os valores sociais. A natureza social do homem. O 

problema político e social. Problema da origem do Estado.  A lógica. Panorama 

histórico. Principais características da lógica. Tipos de argumentação.  A moral e a 

ética. Reflexão sobre a Moral. Consciência Moral. Natureza e Moralidade. Concepções 

de política.  Concepções da Vida Política. O Homem, a sociedade e a política. 

Cidadania e Política. A democracia. A questão democrática. O Estado Democrático. A 

sociedade democrática. O paradigma da modernidade. 6. A liberdade humana. 

 

Programa: Sociologia 

Conteúdo: Antecedentes e surgimento da Sociologia: Século XVIII – Iluminismo, 

Revolução Francesa e Americana etc.; Século XIX – Revolução Industrial. KARL 

MARX (Domínio Básico dos Conceitos): Ideologia, Alienação, Luta de Classes e 

Estado. Conhecimentos gerais das principais obras: Manifesto do Partido Comunista e 

Ideologia Alemã. MAX WEBER: Sociologia da religião: Conhecimento geral da obra: 

Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo; Sociologia dos valores e da ação social. 

ÉMILE DURKHEIM (Conceitos básicos): Anomia, Fato Social, Divisão Social do 

Trabalho, Suicídio; Conhecimentos gerais das principais obras: Regras do Método 

Sociológico, Da Divisão Social do Trabalho e O Suicídio. Positivismo: Auguste Comte. 

 

Programa: Biologia 

Conteúdo: Citologia (Membrana Celular, Citoplasma e Núcleo), Reprodução e 

Embriologia Animal (Reprodução Assexuada e Sexuada, Fecundação, Segmentação e 

Organogênese), Histologia (Tecidos Epitelial, Conjuntivo, Muscular e Nervoso), 

Taxonomia (Virus, Monera, Protista e Fungi), Botânica (Briófitas, Pteridófitos, 

Gimnospermas, Angiospermas, Morfologia e Fisiologia Vegetal) e Zoologia (Sistema 

Digestivo, Circulatório, Respiratório, Excretor, Endócrino e Nervoso), Genética (Leis 

de Mendel, Ligação Gênica e Herança do Sexo), Evolução (Teorias Evolutivas e 

Formação e Evolução das Espécies) e Ecologia (Ecossistemas e seus Componentes. 

Relações entre os Seres Vivos. Problemas Ambientais). 

 

 

 



 

Programa: Matemática 

Conteúdo: Razões. Proporções. Médias. Regras de Três. Porcentagem. Equações do 1 

Grau. Conjuntos. Função Afim. Função Quadrática. Equações do 2° Grau. Geometria 

Plana. Trigonometria no Triângulo.   

 

Programa: Química 

Conteúdo: Estrutura (número atômico e de massa) e modelos Atômicos. Radioatividade. 

Tabela Periódica. Ligações Químicas e Interações Intermoleculares. Soluções e 

Titulação, Estequiometria e Leis Ponderais. Funções Inorgânicas e Funções Orgânicas.   

 

Programa: Física 

Conteúdo: Cinemática escalar (MU, MUV). Principio da conservação da quantidade de 

movimento. Leis de Newton. Princípio da conservação da energia mecânica. 

Termologia e dilatação térmica linear. Leis de reflexão, refração e reflexão total. 

Princípios de eletrostática (força elétrica e campo elétrico). Eletrodinâmica (leis de Ohm 

e utilização de voltímetro e amperímetro).   

 

Programa: Economia Solidária 

Economia. Cooperativismo (relações econômicas). Mercado (tipos e relações 

econômicas).  Versões econômicas existentes no Brasil. Meio ambiente (exploração e 

comércio). 

 


