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EDITAL Nº. 27 / 2011 - ENSINO TÉCNICO A DISTÂNCIA 

 
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, IF Fluminense, faz 
público o presente edital, contendo normas, rotinas e procedimentos que orientam o Processo 
Seletivo de Ingresso ao Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho – modalidade a 
distância, para o segundo semestre de 2011, vinculado aos seguintes campi do IF Fluminense:  

• Polo de São João da Barra, sede do município (CIEP 265 – Professora Gladys Teixeira) – 
campus Campos-Guarus; 

• Polo Barra do Açu (Escola Municipal Chrisanto Henriques de Souza) – campus Campos-
Guarus; 

• Polo de Miracema (Escola Professora Sônia do Amaral Torres) – campus Itaperuna; 
• Polo de Casimiro de Abreu (Secretaria Municipal de Educação de Casimiro de Abreu – 

SEMED/NTE) – campus Macaé; 
• Polo de Quissamã – no campus Quissamã do IF Fluminense; 
• Polo de Cabo Frio – no campus Cabo Frio do IF Fluminense. 

 
 

TÍTULO I – DO CONCURSO 
 

Art. 1º. A realização do “Processo Seletivo 2011/2º. semestre – Curso Técnico na Modalidade a 
Distância” ficará a cargo do Departamento de Concursos e Processos Seletivos, vinculado à Pró-
Reitoria de Ensino. A ele caberá planejar, coordenar e executar o “Processo Seletivo 2011/2º. 
semestre – Curso Técnico na Modalidade a Distância”, e tornar públicas todas as informações 
relativas ao processo. 
 
Art. 2º. O “Processo Seletivo 2011/2º. semestre – Curso Técnico na Modalidade a Distância” 
estará aberto aos candidatos que tenham concluído o Curso Técnico de Nível Médio ou o Ensino 
Médio (antigo 2º. Grau ou equivalente). 
 
Art. 3º. O resultado do concurso será válido para o preenchimento das 550 vagas, oferecidas para 
o 2º. semestre de 2011. 
 
 

TÍTULO II – DA OFERTA DE VAGAS 
 

Art. 4º. O IF Fluminense oferece 550 vagas assim discriminadas: 
 

POLO  Nº. de VAGAS 

Barra do Açu Escola Municipal Chrisanto Henriques de Souza 50 

Cabo Frio campus do IF Fluminense 100 

Casimiro de Abreu SEMED/NTE 100 

Miracema Escola Professora Sônia do Amaral Torres 100 

Quissamã campus do IF Fluminense 100 

São João da Barra CIEP 265 – Professora Gladys Teixeira 100 

TOTAL 550 
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TÍTULO III - DO TEMPO DE DURAÇÃO DO CURSO 
 
Art. 5º. A formação em TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO , iniciada 
em período subsequente ao Ensino Médio, perfaz um total de 1.350h (um mil e trezentos e 
cinquenta horas). Ao final do curso, cumpridas todas as etapas da proposta, o aluno aprovado 
receberá o DIPLOMA DE TÉCNICO, desde que apresente o Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente. 
 
 

TÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 6º. A inscrição no “Processo Seletivo 2011/2º. semestre – Curso Técnico na Modalidade a 
Distância” implica o conhecimento e a aceitação tácita por parte do candidato de todas as normas 
previstas neste Edital, não sendo aceitas posteriores reclamações sobre desconhecimento da 
disciplina do concurso. 
 
Art. 7º. As inscrições poderão ser feitas pela Internet, no endereço <http://www.iff.edu.br>, no 
período de 21 de julho de 2011 a 11 de agosto de 2011, ininterruptamente, ou em um dos 
polos/campi ofertantes, conforme endereços e horários de funcionamento que seguem: 
 

• campus Campos-Guarus : Rua Souza Mota, nº. 350 – Parque Fundão – Campos dos 
Goytacazes/RJ, das 13h às 19h, no gabinete da Direção, com Heloísa, de segunda-feira a 
sexta-feira excluídos os feriados; 

 
• campus Cabo Frio, estrada Cabo Frio-Búzios, sem nº. , Baía Formosa, Cabo Frio/RJ, 

CEP:28900-000, tel: 22-26299077, das 14h às 19h, no Registro Acadêmico, de segunda-feira a 
sexta-feira excluídos os feriados; 

 
• campus Itaperuna : BR 356, Km 3, Cidade Nova, Itaperuna/RJ, CEP: 28300-000, tel: 22-

88260795, das 9h às 19h, na recepção, de segunda-feira a sexta-feira excluídos os feriados; 
 

• campus Macaé: Rodovia Amaral Peixoto, Km 164, Imboassica, Macaé/RJ, CEP: 27973-
030, tel: 22- 27736530, das 9h às 17h, na D.E.P. (Diretoria de Ensino e Pesquisa), de segunda-
feira a sexta-feira excluídos os feriados; 

 
• campus  Quissamã : Av. Amilcar Pereira da Silva, nº. 727, Piteiras, Quissamã/RJ, das 14h 

às 20h, no Registro Acadêmico, com Rogério Frade, de segunda-feira a sexta-feira excluídos os 
feriados; 

 
• Polo de Casimiro de Abreu : SEMED/NAPE, Rua Padre Francisco Maria Talles, nº. 570, 

Mataruna, Casimiro de Abreu/RJ, das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira excluídos os 
feriados; 

 
• Polo de Miracema : Casa da Educação, Praça Ary Parreiras nº. 6 - Praça das Mães, 

Miracema/RJ, com Aline Samel, das 8h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira excluídos os 
feriados. 

 
• Polo São João da Barra (sede): CIEP 265 – Professora Gladys Teixeira: Rua João 

Patrocínio Delfim Pereira, 295, Centro, São João da Barra/RJ, das 9h às 20h, de segunda-feira a 
sexta-feira excluídos os feriados. 

 
• Polo de Barra do Açu : Escola Municipal Chrisanto Henriques de Souza, Praia do Açu, 

São João da Barra/RJ, com Débora ou Amaro, às terças-feiras e quartas-feiras das 13h às 20h e 
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aos sábados das 8h às 12h. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: no dia 11 de agosto de 2011, as inscrições serão encerradas às 18h. 
 
Art. 8º. Para efetuar a inscrição pela internet, os procedimentos serão os seguintes: 
 
§1º. Acessar o endereço <www.iff.edu.br>, clicar em “Processo Seletivo 2011/2º. semestre – 
Curso Técnico na Modalidade a Distância” e preencher o formulário que ali se encontra. Só serão 
aceitas inscrições realizadas com documentos de ide ntificação oficiais com foto e CPF do 
próprio candidato . São aceitos como documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), 
pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); certificado de reservista; 
passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras expedidas por 
órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; e carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo com foto). 
 
§2º. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 12,00 (doze Reais), através da 
Guia de Recolhimento da União – GRU. A GRU deverá ser gerada utilizando os dados fornecidos 
automaticamente no final do preenchimento da ficha de inscrição. O pagamento poderá ser 
efetuado apenas nas agências de atendimento do Banco do Brasil, dentro do horário de 
atendimento bancário. Deverá ser paga na modalidade de GRU Simples.  
Para gerar a GRU Simples, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
<http://www.stn.gov.br> e, em seguida, procurar no menu lateral esquerdo e clicar em SIAFI - 
Sistema de Administração Financeira. Na nova página, clicar no menu esquerdo – Guia de 
Recolhimento da União – GRU e, mais uma vez, clicar no menu lateral esquerdo em “Impressão 
de GRU simples”. Na nova tela , informar: 
UG: 158139; 
Gestão: 26434; 
Código de Recolhimento: 28883-7. 
Clicar em avançar. Na nova tela , preencher: 
-Número de referência : colocar o número de inscrição (fornecido ao final do preenchimento da 
ficha de inscrição no site do IF Fluminense). 
Observação: Este campo deverá ser preenchido com bastante atenção porque será o identificador 
do pagamento da taxa de inscrição. 
-Competência : mês e ano corrente – exemplo: 07/2011. 
-Vencimento : data limite a ser realizado o pagamento – 12/08/2011. 
Observação: O não pagamento até a data de vencimento implicará a não confirmação da 
inscrição. 
-CNPJ ou CPF do contribuinte: número do CPF do candidato (igual ao cadastrado no sistema de 
inscrição no site do IF Fluminense). 
-Nome do contribuinte /Recolhedor: nome completo do candidato. 
(=) Valor principal: 12,00 
(-) Desconto/Abatimentos: deixar em branco 
(-) Outras deduções: deixar em branco 
(+) Mora/multa: deixar em branco 
(+) Juros/encargos: deixar em branco 
(+) Outros acréscimos: deixar em branco 
(=) Valor total: 12,00 
Clicar em emitir GRU . 
Imprimir a GRU e se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil para efetuar o pagamento. 
 
§3º. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 12 de agosto de 2011, dentro do horário de 
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atendimento bancário. 
 
§4º. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida em nenhuma hipótese e só terá 
validade para o presente concurso. 
 
§5º. O IF Fluminense não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência dos dados. 
 
§6º. O candidato deverá guardar em seu poder o recibo/comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição. 
 
§7º. Não serão aceitas inscrições via fax ou via correio eletrônico. 
 
§8º. Informações complementares sobre as inscrições estão disponíveis no endereço eletrônico 
do IF Fluminense <http://www.iff.edu.br>. 
 
§9º. O descumprimento das instruções implicará a não efetivação da inscrição. 
 
§10. Os candidatos que desejarem uma cópia impressa deste Edital poderão solicitá-la durante o 
período de inscrição, bastando apresentar os comprovantes de inscrição e de pagamento ou 
isenção, nos campi  do IF Fluminense  ou Polos  participantes deste processo seletivo conforme 
endereços e horários definidos no Art. 7º. 
 
Art. 9º. O candidato deverá acessar, entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro de 2011, o 
portal do IF Fluminense, no endereço <www.iff.edu.br> e imprimir o Cartão de Confirmação de 
Inscrição, no qual constarão o nome do candidato, curso e local de prova. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O candidato, cujo nome não constar na relação de inscritos disponibilizada 
na página <www.iff.edu.br>, deverá comparecer entre 30 de agosto e 01 de setembro de 2011, 
das 14h às 19h, ao Departamento de Concursos e Processos Seletivos, localizado à Rua Dr. 
Siqueira, nº. 273 – Parque Dom Bosco – Campos dos Goytacazes/RJ, Bloco A – sala 135, 
portando original e cópia dos comprovantes de inscrição e de pagamento ou isenção da taxa de 
inscrição. 
 
Art.10. O IF Fluminense poderá, a qualquer momento, solicitar a reapresentação dos documentos 
mencionados na ficha de inscrição bem como os apresentados em procedimentos 
complementares. O não atendimento à solicitação implicará o cancelamento da inscrição ou a 
perda do direito à vaga, caso o candidato já tenha sido aprovado e se matriculado. 
 
Art. 11. Os candidatos que comprovarem que suas famílias recebem Bolsa Família, de acordo 
com o que determina a legislação federal (Lei nº. 10.836 de 09/01/2004), poderão solicitar isenção 
do pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos nesta situação terão, obrigatoriament e, de 
comparecer a um dos campi ou polos participantes de ste processo, conforme endereço e 
horários definidos no Art. 7º., durante o período das inscrições, para apresentarem original e cópia 
do documento que comprova o recebimento do benefício do Governo Federal e do comprovante 
de inscrição no “Processo Seletivo 2011/2º. semestre – Curso Técnico na Modalidade a 
Distância”. O comprovante de recebimento do benefício do Governo Federal deverá ser atual e 
em nome do candidato ou do seu responsável legal. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O candidato que se encontrar neste caso somente deverá preencher os 
formulários de inscrição, não devendo pagar a GRU – Guia de Recolhimento da União. Para tanto, 
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deve seguir estritamente o determinado neste Art.11. 
 
Art.12. A exatidão das informações prestadas no ato da inscrição será de inteira responsabilidade 
do candidato ou de seu representante legal. 
 
Art. 13. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas, 
devido à dificuldade ou à impossibilidade de locomoção motora, deficiência auditiva ou deficiência 
visual, deverá comparecer aos campi do IF Fluminense ou polos participantes deste processo, 
conforme endereço e horários definidos no Art. 7º., durante o período das inscrições, munido do 
comprovante de pagamento ou isenção da taxa de inscrição, ficha de inscrição e laudo médico. 
Aquele que, nos dias que antecedem a realização das provas, apresentar qualquer doença 
infecto-contagiosa ou necessitar também de tratamento diferenciado, deverá oficializar seu pedido 
até o dia 01 de setembro de 2011, no Departamento de Concursos e Processos Seletivos 
localizado na Rua Dr. Siqueira, nº. 273 – Parque Dom Bosco – Campos dos Goytacazes/RJ, Bloco 
A – sala 135, adicionando à documentação supracitada um Atestado Médico. 
 
 

TÍTULO V – DAS AÇÕES AFIRMATIVAS 
 

Art. 14. Com o objetivo de permitir a igualdade de acesso às vagas ofertadas à comunidade, o IF 
Fluminense define suas ações afirmativas por meio das quais são pontuadas as situações 
descritas no Art. 15 de acordo com a atuação regional e características específicas. 
 
Art. 15. Os candidatos concorrentes às vagas oferecidas, que forem trabalhadores em efetivo 
exercício de suas funções serão classificados, adicionando-se ao total de pontos obtidos na prova 
escrita o valor de 04 (quatro) pontos atribuídos à experiência profissional relativa a, no mínimo, 
um período de 01 (um) ano, devendo estar, no momento da inscrição, em efetivo exercício de 
suas funções, comprovado por meio de Carteira Profissional ou Carteira Funcional e último 
contracheque ou outro registro legal em que conste a data de admissão. Para isso, os candidatos 
ou seus representantes legais deverão comparecer a um dos campi ou polos participantes, de 21 
de julho a 15 de agosto de 2011 (excluídos os finais de semana e feriados), conforme horários 
descritos no Art. 7º., com o original e a cópia dos documentos comprobatórios: Carteira 
Profissional ou Carteira Funcional (acompanhada do último contracheque ou outro registro legal 
em que conste a data de admissão), comprovante de pagamento ou isenção da taxa de inscrição 
e comprovante de inscrição. Também serão pontuados os candidatos que tenham cursado todo o 
Ensino Médio ou curso equivalente em escolas da rede pública de ensino. Eles serão 
classificados adicionando-se ao total de pontos obtidos na prova escrita, o valor de 04 (quatro) 
pontos. Para isso, os candidatos ou seus representantes legais deverão comparecer aos campi 
ou aos polos participantes deste processo seletivo, de 21 de julho a 15 de agosto (excluídos os 
finais de semana e feriados), conforme horários descritos no Art.7º., com o original e a cópia dos 
documentos comprobatórios: Histórico Escolar, comprovante de pagamento ou isenção da taxa de 
inscrição e comprovante de inscrição. Os candidatos que se enquadrarem nas duas ações 
afirmativas mencionadas neste artigo terão acrescentados 08 (oito) pontos ao total de pontos 
obtidos na prova escrita. 
 
Art. 16. No dia 30 de agosto de 2011, será divulgada no portal www.iff.edu.br, nas portarias dos 
campi do IF Fluminense e nos polos participantes deste processo, a lista com todos os pedidos de 
ação afirmativa, deferidos e indeferidos. 
 
 

TÍTULO VI – DAS PROVAS DE SELEÇÃO 
 
Art. 17. A prova será realizada no dia 04 de setembro de 2011 (domingo), das 09h às 12h. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: É de inteira responsabilidade do candidato o comparecimento ao local 
indicado no cartão de confirmação de acordo com o horário previsto no Art. 17. 
 
Art. 18. Quando da realização da prova, os candidatos deverão chegar ao local apontado no 
Cartão de Confirmação de Inscrição, 60 (sessenta) minutos antes do seu início, portanto às 08h, 
munidos de seu Documento de Identificação Oficial com foto e Cartã o de Confirmação de 
Inscrição, indispensáveis para sua identificação, l ápis e caneta preta. O acesso ao local do 
concurso será fechado 20 minutos após o início da prova, o que impossibilitará a entrada do 
candidato, seja qual for o motivo do atraso. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de perda ou extravio do documento de identificação oficial com 
foto, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência Policial no qual conste a perda ou o extravio 
do mesmo, de forma a ser realizado um procedimento de identificação especial no dia da prova. 
Sem este procedimento, o candidato não será autorizado a fazer prova. 
 
Art. 19. Não será permitida a saída dos candidatos antes de decorrida uma hora do início da 
prova. 
 
Art. 20. Não será permitido o uso de calculadoras ou similares ou qualquer instrumento eletrônico 
que possibilite a comunicação do candidato durante a prova. Caso esteja portando aparelho 
celular no dia da prova, deverá mantê-lo desligado. 
 
Art. 21. O candidato que desejar levar seu caderno de questões só poderá fazê-lo após 
transcorridas duas horas do tempo previsto para a realização da prova. 
 
Art. 22. A prova constará de 40 questões objetivas, com valor total de 40 pontos, valendo 01 ponto 
cada questão, com a seguinte distribuição por área: 
 

Linguagens e Códigos 
Língua Portuguesa  15 

Ciências da Natureza e Matemática 
Matemática 09 

Biologia 08 
Química 08 

 
 

TÍTULO VII - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

Art. 23. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com o número de vagas previstas 
no curso, considerando-se a ordem decrescente do total de pontos obtidos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para efeito de classificação final, considerar-se-á o somatório de pontos 
obtidos nas diferentes áreas, obedecendo-se aos critérios de desempate, caso necessário. 
 
Art. 24. Os candidatos que não obtiverem um mínimo de 12 (doze) pontos na prova escrita (30% 
do total de pontos) estarão automaticamente desclassificados, não fazendo jus à pontuação 
adicional das ações afirmativas de que trata o Art. 15. 
 
 

TÍTULO VIII - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA A CLASS IFICAÇÃO 
 

Art. 25. Os critérios para desempate no preenchimento das vagas obedecerão aos seguintes 
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itens, na ordem apresentada: 
 
1) O candidato com mais idade; 
2) O candidato que tiver obtido maior média em cada uma das áreas de conhecimento, 
obedecendo à seguinte ordem: Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática. 
 
 

TÍTULO IX - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA MATRÍ CULA 
 
Art. 26. O IF Fluminense colocará à disposição, nas portarias dos campi e dos polos participantes, 
e na Internet <www.iff.edu.br>, o gabarito oficial do concurso logo após sua realização. 
 
§1º. Qualquer questionamento, por parte do candidato, em relação ao gabarito oficial, deverá 
acontecer no prazo máximo de 24 horas (um dia útil), a partir da divulgação do mesmo, no horário 
de 10h às 19h. O procedimento deverá ser efetivado, por escrito, em formulário próprio, 
endereçado ao Departamento de Concursos e Processos Seletivos, com entrada no setor de 
protocolo da Reitoria. 
 
§2º. Após exame, os recursos serão dados a conhecer, coletivamente, através de relatórios a 
serem afixados nas portarias dos campi e dos polos participantes e pela Internet no endereço 
eletrônico <www.iff.edu.br>. Publicizado o resultado final, não se admitirá qualquer pedido de 
recursos. 
 
Art. 27. No dia 12 de setembro de 2011, o resultado final com a relação dos classificados será 
divulgado na internet <www.iff.edu.br> e nas portarias dos campi do IF Fluminense e dos polos 
participantes deste processo seletivo. 
 
Art. 28. Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no Registro Acadêmico do 
campus ao qual o polo objeto de sua escolha encontra-se vinculado, no período de 13 a 14 de 
setembro de 2011, das 14 às 19h. 
 
Art. 29. A 1ª. reclassificação se dará no dia 15 de setembro de 2011 e a matrícula dos candidatos 
convocados neste período deverá ser efetuada no dia 16 de setembro de 2011, no Registro 
Acadêmico do campus  do IF Fluminense ao qual o polo objeto de sua escolha encontra-se 
vinculado, das 14h às 19h. A 2ª. reclassificação se dará no dia 19 de setembro de 2011, com 
matrícula para o dia 20 de setembro de  2011, no Registro Acadêmico do campus ao qual o polo 
objeto de sua escolha encontra-se vinculado, das 14h às 19h. 
 
Art. 30. O IF Fluminense reserva-se o direito de fazer outras reclassificações, até que todas as 
vagas constantes do presente Edital sejam preenchidas. 
 
Art. 31. No ato da matrícula, serão exigidos os seguintes documentos: 
1) Histórico Escolar e Certificado do Ensino Médio ou de curso equivalente, original e cópia; 
2) Certidão de Registro Civil de Nascimento ou Casamento, original e cópia; 
3) Cédula de Identidade, original e cópia; 
4) Uma foto 3x4 atual; 
5) CPF, original e cópia. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A falta da apresentação, no ato da matrícula, de qualquer dos itens 
mencionados anteriormente implicará a impossibilidade de sua efetivação. A declaração ou 
atestado de conclusão poderão substituir provisoriamente o Histórico Escolar e o Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio, devendo o candidato apresentar estes documentos no prazo máximo 
de 30 dias a partir da data de matrícula, sob pena de cancelamento desta.  
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Art. 32. O candidato classificado que já estiver matriculado em outro curso técnico no IF 
Fluminense deverá fazer sua opção por um dos cursos, uma vez que não se permitirá mais de 
uma matrícula na Instituição, no mesmo nível de ensino. 
 
Art. 33. Salvo motivo justificado e com o aceite do Departamento de Concursos e Processos 
Seletivos, o candidato classificado será considerado desistente, perdendo o direito à vaga, caso 
não efetue a matrícula no período fixado em edital. Sua vaga estará disponível para outro 
candidato aprovado, que esteja aguardando reclassificação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO : A convocação do candidato será feita obedecendo rigorosamente à ordem 
de classificação, podendo este procedimento se fazer por telefone, telegrama ou divulgação pela 
Internet ou pela imprensa local. 
 
 

TÍTULO X - DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Art. 34. Será eliminado do concurso o candidato que: 
I. Não comparecer na data, horário e local previstos para realização da prova. 
II. Comunicar-se, por qualquer meio, com outro candidato ou pessoa, fora ou dentro do local de 
realização do Concurso, através de expedientes ilícitos ou ainda praticar atos contrários às 
demais normas deste Edital, durante a aplicação da prova. 
 
 

TÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art.35. O Curso Técnico em Segurança do Trabalho, na modalidade a distância, será oferecido 
predominantemente on-line, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 
 
Art.36. O pré-requisito básico para o cumprimento da metodologia do curso é o acesso ao 
computador conectado à internet. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O aluno poderá acessar a internet por meios próprios ou contar com a 
estrutura de atendimento nos polos de apoio presencial em dias e horários pré-determinados pela 
coordenação. 
 
Art. 37. Será cancelada a matrícula do aluno que tiver apresentado documentação e/ou 
informações falsas, fraudulentas ou quaisquer outros meios ilícitos, podendo até ser submetido a 
inquérito judicial. 
 
Art. 38. O aluno que não acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nos quinze primeiros 
dias letivos e não encaminhar justificativa para análise da Instituição será considerado desistente. 
 
Art. 39. O Departamento de Concursos e Processos Seletivos poderá divulgar sempre que 
necessário, normas complementares e avisos oficiais. 
 
Art. 40. Os casos omissos e as situações não previstas neste EDITAL serão avaliados pelo 
Departamento de Concursos e Processos Seletivos e encaminhados para solução à Pró-Reitoria 
de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IF Fluminense. 
 
 
 

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2011. 
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_______________________________ 
Fabíola de Amerio Ney Silva 

Pró-reitora de Ensino do IF Fluminense 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Cibele Daher Botelho Monteiro 
Reitora do IF Fluminense 
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QUADRO RESUMO DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrição De 21 de julho de 2011 a 
11 de agosto de 2011. 

Portal do IF Fluminense – 
www.iff.edu.br ou conforme 

descrito no Art. 7º. deste 
Edital 

Pagamento 
 

De 21 de julho de 2011 a 
12 de agosto de 2011. Agências do Banco do Brasil 

Entrega de 
documentos das 
ações afirmativas 

De 21 de julho de 2011 a 
15 de agosto de 2011. 

Nos campi  do IF Fluminense 
ou polos, conforme descrito 

no Art. 7º. 
Cartão de 

Confirmação das 
Inscrições 

De 30 de agosto de 2011 a 
01 de setembro de 2011 

Portal do IF Fluminense – 
www.iff.edu.br 

Prova 04 de setembro de 2011, 
das 09h às 12h. 

Conforme divulgado no cartão 
de confirmação 

Resultado dos 
pedidos de ação 

afirmativa 
30 de agosto de 2011 

Portal do IF Fluminense – 
www.iff.edu.br ou nas 

portarias dos campi e/ou 
polos 

Divulgação do 
resultado final 

12 de setembro de 2011, a 
partir das 18h. 

Portal do IF Fluminense – 
www.iff.edu.br ou nas 

portarias dos campi e/ou 
polos 

Matrícula Dias 13 e 14 de setembro 
de 2011 

Registro Acadêmico do 
campus do IF Fluminense 

responsável pelo polo 
escolhido    

1ª. reclassificação 15 de setembro de 2011 

Portal do IF Fluminense – 
www.iff.edu.br ou nas 

portarias dos campi e/ou 
polos 

Matrícula da 1ª. 
reclassificação 16 de setembro de 2011 

Registro Acadêmico do 
campus do IF Fluminense 

responsável pelo polo 
escolhido    

2ª reclassificação  19 de setembro de 2011 

Portal do IF Fluminense – 
www.iff.edu.br ou nas 

portarias dos campi e/ou 
polos 

Matrícula da 2ª 
reclassificação 20 de setembro de 2011 

Registro Acadêmico do 
campus do IF Fluminense 

responsável pelo polo 
escolhido    

Início do ano letivo 18 de setembro de 2011 No polo ou campus  ofertante, 
conforme opção do candidato  
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ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO ÀS PROVAS 
 
As provas deverão ser estruturadas na perspectiva de que o candidato tenha oportunidade de 
evidenciar conhecimentos construídos ao longo de sua formação e de sua vivência. Neste sentido, 
partindo sempre que possível de questões próprias da vida moderna, reflexos da trajetória 
humana, as situações propostas exigirão do candidato competências para tomar posição diante 
das alternativas apresentadas que revelem sua compreensão de mundo. 
 

CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 
Ao concluir o curso o profissional Técnico em Segurança do Trabalho deverá estar apto para: 

• Realizar trabalho em equipe, integrando conhecimentos de várias disciplinas, tendo em 
vista o caráter interdisciplinar da área; 

• Conhecer e interpretar a legislação e normas técnicas de segurança e saúde no trabalho; 
• Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; 
• Interpretar e aplicar normas do exercício profissional, princípios éticos que regem a 

conduta do profissional de Segurança do Trabalho; 
• Operar equipamentos próprios do campo de atuação; 
• Aplicar primeiros socorros em situações de emergência; 
• Coletar, organizar e registrar dados relativos ao campo de atuação; 
• Conhecer os fundamentos de prevenção das doenças e acidentes do trabalho; 
• Avaliar os riscos profissionais a que estão expostos os trabalhadores e as formas de 

prevenção de acidentes de trabalho; 
• Reconhecer fatores de riscos ambientais; 
• Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. 
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ÁREA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS 
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 
 
UNIDADE I - LEITURA, COMPREENSÃO, INTERPRETAÇÃO E A NÁLISE CRÍTICA DE TEXTO 
1.1. Identificar e explicar as idéias centrais de textos ou de parágrafos escritos nos diferentes 
níveis de linguagem; 
1.2. Comparar fatos e idéias contidas no texto, suas relações de semelhança, adversidade, causa, 
consequência, etc; 
1.3. Relacionar os assuntos, idéias e mensagens do texto à realidade sócio-político-econômica 
do Brasil e do mundo; 
1.4. Identificar o sentido de palavras, expressões, ou frases do contexto (denotação e conotação); 
1.5. Utilizar corretamente os vocábulos, tendo em vista os seus valores semânticos (sinônimos, 
antônimos, parônimos, e homônimos). 
 
UNIDADE II - FATOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 
2.1. Acentuação gráfica; 
2.2. Grafia dos vocábulos; 
2.3. Pontuação; 
2.4. Relações morfossintáticas dos termos na oração; 
2.5. Concordância nominal e verbal; 
2.6. Regência nominal e verbal; 
2.7. Crase; 
2.8. Figuras de linguagem. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
ABAURRE, Mª Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FABEL, Tatiana. Português: Língua e 
Literatura . Vol. único. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
AMARAL, Emília et al. Novas palavras: Português . Vol único. São Paulo: FTD, 2003. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa . 1ª.  ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2001. 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens . Vol. Único. 
São Paulo: Atual, 2003. 
TERRA, Ernani; DE NICOLA, José. Gramática, literatura e produção de textos para o E nsino 
Médio: Curso completo . São Paulo: Scipione, 2002. 
 
 
ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 
 
MATEMÁTICA 
UNIDADE I - NÚMEROS REAIS 
1.1. Números naturais, inteiros e reais: propriedades, operações e ordem; 
1.2. Notação científica; 
1.3. Racionalização de denominadores. 
 
UNIDADE II – MEDIDAS 
2.1. Conversão, operação e resolução de problemas de: 
2.1.1. Comprimento (metro, seus múltiplos e seus submúltiplos); 
2.1.2. Superfície (metro quadrado, seus múltiplos e seus submúltiplos); 
2.1.3. Volume (metro cúbico, seus múltiplos e seus submúltiplos); 
2.1.4. Capacidade (o litro e o mililitro) equivalência entre as medidas de volume e capacidade; 
2.1.5. Massa (grama, seus múltiplos e seus submúltiplos); 
2.1.6. Tempo (segundo, minuto, hora, dia). 
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UNIDADE III - GRANDEZAS PROPORCIONAIS 
3.1. Razões e proporções; 
3.2. Grandezas proporcionais (diretas e inversas); 
3.3. Regra de três simples. 
 
UNIDADE IV - FUNÇÕES 
4.1. Função do 1º. grau; 
4.2. Função do 2º. grau; 
4.3. Função exponencial; 
4.4. Função logarítmica. 
 
UNIDADE V - TRIGONOMETRIA 
5.1. A trigonometria no triângulo retângulo; 
Pró-Reitoria de Ensino / Departamento de Concursos e Processos Seletivos 
5.2. As funções circulares (seno, cosseno e tangente); 
5.3. Relações trigonométricas; 
5.4. Identidades trigonométricas; 
5.5. Equações trigonométricas; 
5.6. Inequações trigonométricas; 
5.7. Lei dos senos e lei dos cossenos. 
 
UNIDADE VI - GEOMETRIA 
6.1. Prisma; 
6.2. Pirâmide; 
6.3. Cilindro; 
6.4. Cone; 
6.5. Esfera. 
UNIDADE VII - GEOMETRIA PLANA 
7.1. Ângulos: definição, elementos, tipos (reto, agudo, obtuso, raso, nulo, de uma volta, 
complementares, suplementares, opostos pelo vértice), bissetriz de um ângulo; 
7.2. Ângulos formados por duas paralelas e uma transversal: identificação e propriedades; 
7.3. Teorema de Tales; 
7.4. Polígonos; 
7.5. Definição, elementos, nomenclatura, polígonos regulares, soma dos ângulos internos; 
7.6. Triângulos: soma dos ângulos internos, teorema do ângulo externo, semelhança, 
classificação, quanto à medida dos lados e quanto aos ângulos, teorema de Pitágoras, 
razões trigonométricas no triângulo retângulo; 
7.7. Áreas e perímetros das figuras planas: triângulo, paralelogramo, retângulo, quadrado, 
losango, trapézio e círculo. 
 
UNIDADE VIII - PORCENTAGEM 
8.1. Identificação e representação de porcentagens; 
8.2. Transformação de um valor percentual, representado com o símbolo %, em frações e em 
números decimais e vice-versa; 
8.3. Problemas envolvendo porcentagens. 
 
UNIDADE IX - MATRIZES E DETERMINANTES 
UNIDADE X - SISTEMAS LINEARES 
UNIDADE XI - NÚMEROS COMPLEXOS 
UNIDADE XII - PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM 
 
BIBLIOGRAFIA 
BIANCHINI, Edwaldo & Paccola, Herval. Matemática . Obra em 3 v. Editora Moderna. 
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DANTE, Luiz Roberto. Matemática volume único . Editora Ática. 
IEZZI, Gelson...[et al.] . Matemática: Ciência e aplicações . Obra em 3 v. Editora Atual. 
IEZZI, Gelson...[et al.] . Matemática Volume Único . Editora Atual. 
SMOLE, Kátia stocco & Diniz, Maria Ignez. Matemática Ensino Médio . Obra em 3 v. Editora 
Saraiva. 
 
BIOLOGIA 
 
UNIDADE I – BIOLOGIA CELULAR 
1.1. Célula procariota e célula eucariota 
1.2. Constituintes químicos das células 
1.3. Interação entre funções celulares 
1.4. Reprodução celular: mitose e meiose 
1.5. Diferenciação celular 
 
UNIDADE II – SERES VIVOS 
2.1. Características gerais dos vírus, moneras, protistas, fungos, vegetais e animais 
2.2. Categorias taxonômicas: caracterização dos principais grupos vegetais 
2.2.1. Estrutura e funções dos tecidos vegetais 
2.2.2. Estrutura das angiospermas: raiz, caule, flor, fruto e semente 
2.2.3. Desenvolvimento dos vegetais: crescimento e reprodução 
2.3. Categorias taxonômicas: caracterização dos principais grupos animais 
2.3.1. Estrutura e funções dos tecidos animais 
2.3.2. Estudos comparativos relacionados à reprodução, embriologia, nutrição, digestão, 
circulação, respiração, excreção, coordenações nervosa e endócrina, revestimento e sustentação. 
2.4. Metabolismo energético: fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração 
 
UNIDADE III – GENÉTICA 
Conceitos básicos de genética e de engenharia genética 
3.2. Código genético e síntese protéica 
3.3. Mutação e agentes mutagênicos 
3.4. As leis de Mendel 
3.5. Alelos múltiplos e ausência de dominância 
3.6. Genética dos sistemas sangüíneos humanos: ABO, Rh, MN 
3.7. Herança quantitativa 
3.8. Herança relacionada ao sexo 
3.9. Genética das populações 
 
UNIDADE IV – EVOLUÇÃO 
4.1. Origem da vida na Terra 
4.2. Teorias evolucionistas: Lamarck, Darwin, Teoria Sintética 
4.3. Evidências evolutivas 
4.4. Especiação 
4.5. Evolução do homem 
 
UNIDADE V – ECOLOGIA 
5.1. Conceitos básicos 
5.2. Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas 
5.3. Relações ecológicas 
5.4. Dinâmica das populações 
5.5. Sucessão ecológica 
5.6. Biomas terrestres e aquáticos 
5.7. Ciclos biogeoquímicos 
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5.8. Fatores de desequilíbrio ambiental 
 
UNIDADE VI – SAÚDE 
6.1. Conceitos e princípios básicos de saúde, higiene e saneamento 
6.2. Principais epidemias e endemias no Brasil e no mundo 
6.3. Defesas orgânicas: reações imunológicas 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Livros recentes na área de Biologia para o Ensino Médio. 
 
QUÍMICA 
UNIDADE I - ASPECTOS MACROSCÓPICOS DA MATÉRIA 
1.1. Estados físicos da matéria; mudança de estado. 
1.2. Substâncias e materiais: processos de separação e critérios de pureza. 
 
UNIDADE II - ÁTOMOS E MOLÉCULAS 
2.1. Constituição do átomo: prótons, nêutrons e elétrons. 
2.2. Elementos químicos: número atômico, número de massa e isotopia. Massas atômica e 
molecular. 
 
UNIDADE III - CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADES PERIÓDIC AS DOS ELEMENTOS 
3.1. Distribuição eletrônica em níveis de energia. 
3.2. Periodicidade das propriedades químicas dos elementos: raio atômico, eletronegatividade e 
potencial de ionização e afinidade eletrônica. Tabela periódica. 
 
UNIDADE IV - LIGAÇÃO QUÍMICA 
4.1. Regra do octeto; valência e número de oxidação. 
4.2. Tipos de ligação: metálica, iônica, covalente polar e apolar. 
4.3. Compostos iônicos, moleculares polares e apolares. Fórmulas moleculares, estruturais e 
eletrônicas. 
4.4. Interações intermoleculares: ligações de hidrogênio, interações dipolo-dipolo, forças de Van 
der Waals; temperaturas de fusão e ebulição, solubilidade. 
 
UNIDADE V - FUNÇÕES DA QUÍMICA INORGÂNICA 
5.1. Óxidos, ácidos, hidróxidos e sais: notação, nomenclatura e reações. 
UNIDADE VI - REAÇÕES QUÍMICAS 
6.1. Transformações químicas e sua representação simbólica. Lei da conservação da matéria. 
6.2. Balanceamento de equações químicas. 
 
UNIDADE VII - QUANTIDADE DE MATÉRIA 
7.1. Mol; massa molar; constante de Avogadro. 
7.2. Determinação de fórmulas mínima e molecular. 
 
UNIDADE VIII - CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 
8.1. Estequiometria envolvendo reações químicas, excesso e pureza dos reagentes e rendimento 
das reações. 
 
UNIDADE IX - GASES 
9.1. Estudo das relações entre variáveis de estado (pressão, volume, temperatura e quantidade de 
matéria); lei dos gases ideais e sua aplicação; volume molar. 
 
UNIDADE X - SOLUÇÕES 
10.1. Conceito e classificação; solubilidade. 
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10.2. Unidades de concentração (mol L-1 e percentagens); análise volumétrica. 
 
UNIDADE XI - TERMOQUÍMICA 
11.1. Reações endotérmicas e exotérmicas; calores (entalpias) de formação e de reação. 
11.2. Equações termoquímicas; diagramas de variação de entalpia. 
11.3. Cálculos de calores (entalpia) de reação; Lei de Hess. 
 
UNIDADE XII - CINÉTICA QUÍMICA 
12.1. Conceito de velocidade de reações químicas e fatores que a influenciam. 
12.2. Catálise e energia de ativação; diagramas de energia. 
 
UNIDADE XIII - EQUILÍBRIO QUÍMICO 
13.1. Aspectos macroscópicos; natureza dinâmica do equilíbrio; fatores de influência; lei de ação 
das massas. 
13.2. Constantes de equilíbrio; princípio de Le Chatelier; equilíbrio em soluções saturadas 
(produto de solubilidade); produto iônico da água; equilíbrio ácido-base. 
13.3. Conceito e cálculos de pH. 
 
UNIDADE XIV - ELETROQUÍMICA 
14.1. Conceitos de oxidação e redução. 
14.2. Pilhas e eletrólise. 
 
UNIDADE XV - RADIOATIVIDADE 
15.1. Radiações nucleares; isótopos radioativos; fusão e fissão nucleares. 
15.2. Implicações econômicas, sociais e políticas da exploração da energia nuclear. 
 
UNIDADE XVI - FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA 
16.1. O átomo de carbono: orbitais atômicos, hibridização de orbitais; ligações simples e múltiplas. 
16.2. Representação das fórmulas estruturais dos compostos orgânicos. 
 
UNIDADE XVII - FUNÇÕES DA QUÍMICA ORGÂNICA 
17.1. Grupos funcionais, nomenclatura, estrutura e propriedades físicas de hidrocarbonetos 
alifáticos e aromáticos, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados 
(haletos, ésteres, anidridos, amidas), haletos de alquila e aminas. 
 
UNIDADE XVIII - REAÇÕES DA QUÍMICA ORGÂNICA 
18.1. Reações de substituição, adição, eliminação, oxidação e redução; reações ácido e base. 
 
UNIDADE XIX - ISOMERIA 
19.1. Conceito; isomeria constitucional e estereoisomeria. 
 
BIBLIOGRAFIA 
FELTRE, Ricardo. Química. Vol.1, 2, 3. São Paulo: Moderna. 
GALLO NETTO, Carmo. Química. Vol.1, 2, 3. São Paulo: Scipione. 
USBERCO, João; SALVADOR Edgard. Química. Vol.1, 2, 3. São Paulo: Saraiva 


