VESTIBULINHO 2018
Curso Preparatório para o Enem
A Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude da cidade de Tatuí, através da diretoria do
departamento de juventude, expede o presente Edital para a abertura de Vestibulinho a fim de preenchimento de vagas
para o curso preparatório Pré-vestibular e ENEM , conforme segue.

I – Do Curso
O Curso está previsto para funcionar a partir de 04 de agosto de 2018, com duração de 12 semanas, com aulas
teóricas semanais que se realizarão aos sábados, no período vespertino (das 14hs00 às 18hs00).

II – Das Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 04 de julho a 19 de julho de 2018, no Departamento de Juventude,
sita à Praça Martinho Guedes, 12, Centro, Tatuí-SP, fone: (15) 3251-2127
O horário das inscrições será das 8h00 às 20h00.

III - Das Condições para a Inscrição
-

Ter concluído ou estar cursando o 3° ano do Ensino Médio.

-

IV - Do Documento Necessário e Taxa de Inscrição
-

Apresentação da Carteira de Identidade (RG).

-

Comprovante de escolaridade (histórico escolar ou declaração de ensino), sendo concluintes o histórico escola e
alunos em curso a declaração expedida pela escola.

V – Das Vagas
Serão oferecidas 100 (cem) vagas, destinadas aos primeiros classificados no processo de seleção, até o
preenchimento total das mesmas.
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VI – Do Critério para Desempate
Havendo empate entre os candidatos, far-se-á o desempate, pelo critério de maior idade (ano/mês/dia).

VII – Do Conteúdo Programático das Provas
Nível - Ensino Médio:

Português:
- Interpretação de Texto;
- Concordância Nominal e Verbal;
- Regência Nominal e Verbal;
- Gêneros Textuais.
História:
- O ciclo das bandeiras;
- A política externa do Segundo Reinado;
- A Era Vargas;
- Ditadura Militar.
Geografia:
- Geologia;
- Globalização, População e Recursos Naturais.
Física:
Cinemática – movimento uniforme e uniformemente variado
Energia- Trabalho e Potência
Leis de Newton
Eletrodinâmica -1ª Lei de Ohm 2ª Lei de Ohm –
Ondulatórios - Ondas
Óptica - Espelhos planos
Termologia- Propagação de Calor - Termometria

Química:
Substâncias e mistura (Separação de Mistura)
Estrutura Atômica da Matéria
Ligações Químicas
Funções inorgânicas
Concentrações de soluções e diluições

Matemática:
Probabilidade
Estatística
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Sequência numérica
Equação de primeiro grau e segundo grau
Área - volume
Teorema de Pitágoras
Regra de três.
Biologia:

● células procarióticas e eucarióticas
● organelas citoplasmáticas
● núcleo celular e material genético
● níveis de organização da vida em ecologia
● conceitos ecológicos fundamentais: habitat, nicho ecológico, bioma
● cadeias e teias alimentares
● relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas
● conceito de evolução biológica
● teorias evolutivas (lamarckismo, darwinismo, teoria sintética)
● evidências da evolução
● categorias de classificação
● nomenclatura binomial
● os grandes reinos e domínios da vida
● vírus

VIII – Do Horário das Provas
As provas serão aplicadas nas dependências da Escola Municipal João Florencio, Praça Paulo Setúbal, 21 - Centro
no dia 21 de julho de 2018 (sábado), com início às 14h00 e com duração de 3 horas. Caso haja um número maior que
300 candidatos inscritos, será aplicado provas também na Escola Municipal Eugenio Santos, Praça Adelaide Guedes, s/n –
Centro, no mesmo dia e horário. O candidato deverá estar no local com 15 minutos de antecedência. Não será permitida a

entrada do candidato após o horário previsto para o início das provas.

IX – Das Condições de Participação nas Provas
O Candidato deverá estar munido de:
- Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto;
- Protocolo de inscrição;
- Caneta azul ou preta;
- Lápis;
- Borracha.
Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos e de telefonia móvel.
X – Alunos

da rede pública de ensino

Os alunos matriculados ou concluído o ensino médio na rede pública escolar obterão como benefício um
acréscimo de 6 pontos na nota final do Vestibulinho, sendo obrigatório a comprovação de escolaridade no ato da
inscrição para o Vestibulinho.
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XI– Das Provas
As provas terão um total de 40 questões em forma de teste de múltipla escolha, sendo 4 questões de física, 4 de
química, 6 de geografia, 4 de Biologia, 8 de matemática, 8 de português e 6 de história valendo 1 ponto cada questão. O
candidato receberá um caderno de questões e uma folha de gabarito para as respostas, devendo os mesmos ser
devolvidos, valendo apenas as respostas registradas pelo candidato no gabarito. As questões deixadas em branco ou
com mais de uma resposta serão consideradas nulas.

XII - Do Resultado das Provas e Classificação
O resultado das provas será divulgado no dia 30 de julho de 2018 (segunda-feira), a partir das 13 horas, na sede
do Departamento de Juventude, onde estará fixada a lista de classificação dos candidatos. Não será fornecido resultado
por telefone.

Em hipótese alguma, haverá vistas ou revisão de provas. O candidato, ao efetuar sua inscrição, estará
automaticamente concordando com este item.

A Classificação far-se-á em ordem decrescente pela soma das notas obtidas nas sete disciplinas, observados os
Critérios para desempate.

XIII – Das Matrículas
As matrículas dos candidatos classificados, conforme as vagas oferecidas constantes do item V deste Edital
serão realizadas da seguinte forma:
- No período de 01 a 02 de agosto de 2018, no horário de 8h00 às 20h00 aos candidatos classificados até a 100º
colocação.

XIV – Da Segunda Chamada para Matrículas
Haverá segunda chamada para preenchimento das vagas remanescentes, a partir de 03 de agosto de 2018,
obedecendo-se rigorosamente à ordem classificatória.
A segunda chamada persistirá, havendo desistência, até a data de 31 de agosto de 2018.
O candidato convocado em 2ª chamada terá um prazo de 01 dia útil após a sua convocação, para efetivar a sua
matrícula. Findo este prazo o convocado será considerado desistente da vaga a ele reservada.

XV – Da Documentação para a Matrícula
a) Requerimento de matrícula fornecido pelo departamento de juventude.
b) Cédula de Identidade (original e cópia).
c) Comprovante de Endereço (conta telefônica, energia elétrica, etc) (original e cópia).
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d) Histórico Escolar do Ensino Médio para concluintes e Comprovante de ensino para quem está cursando o 3°
ano do ensino médio (original e cópia).

XVI – Do Início do Curso
O curso terá seu início no dia 04 de agosto de 2018 (aula inaugural), sábado as 14hs00 (lembrando que somente
nesta data terá início as 13h, as aulas sequentes serão as 14h.

XVII – Do valor do Curso
As inscrições e o curso serão oferecidos de forma totalmente gratuita

XVIII – Dos Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso.
Tatuí, 29 de junho de 2018.
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