Prefeitura de Tupanciretã

EDITAL Nº 09/2021
DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre as diretrizes do Processo Seletivo para
Cadastro das Matrículas, da EMEFCM Cel Marcial
Gonçalves Terra de 2021, do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, do Ano Letivo de 2022.

O Prefeito de Tupanciretã – RS, no uso de suas atribuições legais, torna público Edital
estabelecendo as diretrizes do Processo de Inscrição e Processo Seletivo para cadastro das
matrículas da EMEFCM Cel Marcial Gonçalves Terra, para o Ano Letivo de 2022, no 1º ao 9º
ano do Ensino Fundamental, de acordo com o disposto na Constituição Federal/1988, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9.394/96, Lei nº 15.108, de 11 de janeiro
de 2018, que dispõe sobre o Programa “Mais Efetivo”, nas funções de Monitor Cívico-Militar,
em Escolas da Rede Municipal. Este Edital tem por objetivo orientar e assegurar as inscrições
e selecionar alunos do Ensino Fundamental que desejam matricular-se na EMEFCM Cel
Marcial Gonçalves Terra.
1 Da Escola:
1.1.
Esta escola tem por objetivo, dentro do campo da prevenção, o resgate da cidadania e
do culto aos valores sociais por parte dos alunos.
1.2.
A Escola conta com Gestor Escolar, Coordenação Pedagógica, Professores e
Funcionários da Rede de Ensino Municipal.
1.3.
A Escola, disponibilizará Servidores do Programa Mais Efetivo como Monitores Cívicos
para atuarem na monitoria, que compreende as atividades externas à sala de aula, de forma
preventiva em situações, que possam influenciar negativamente no aprendizado e na
convivência social do cidadão em desenvolvimento. Atuar, inclusive, se necessário, na
aplicação das sanções previstas em regulamento próprio, a fim de possibilitar um ambiente
adequado e facilitador à aquisição de conhecimentos e o seu desenvolvimento com base nos
valores patrióticos e virtudes de vida em sociedade.

2 Das inscrições para EMEFCM Cel Marcial Gonçalves Terra de Tupanciretã no Ensino
Fundamental:
2.1.
A
inscrição
será
realizada
exclusivamente
pela
internet,
no
link:
https://docs.google.com/forms/d/1dLqPKEJnsqBJsB6MYFIRmwd9vtJOn7gtKK7EC3qjO2U/prefi
ll, de 18 de outubro a 30 de outubro de 2021, disponível no site da Prefeitura de Tupanciretã.
2.2. Para inscrever-se, o responsável deverá realizar os seguintes procedimentos:
a) Acessar
o
link:
https://docs.google.com/forms/d/1dLqPKEJnsqBJsB6MYFIRmwd9vtJOn7gtKK7EC3qjO2U/prefi
ll
b) Ler na íntegra e estar de acordo com as regras do respectivo Edital;
c) Preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição.
2.3. Será de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis legais pela criança, as
informações prestadas, como também, o correto preenchimento e atualização da inscrição.
2.4. As famílias que não possuem acesso à internet poderão realizar a inscrição na Prefeitura
de Tupanciretã.
2.5. Não serão aceitas as inscrições que não preencherem o respectivo documento de forma
completa e correta, ou fornecer dados inverídicos ou falsos, conforme estabelecido neste
Edital.
2.6. Havendo a recusa da vaga pelo responsável legal do cadastro, o não comparecimento à
Seleção do Processo Seletivo, ou a não efetivação da matricula em tempo hábil, com os
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devidos documentos comprobatórios, o candidato será excluído do Processo. Sendo
classificado como não apto à matrícula.
2.7. Os pais e /ou responsáveis legais ficam cientes, que a realização da inscrição para o
Processo Seletivo, implicará no pleno conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, bem como das condições previstas em lei, em relação às quais não
poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3 Requisitos para participação no Processo Seletivo Simplificado:
3.1. Comprovar residência no município de Tupanciretã.
3.2. Ter a inscrição homologada no dia 04/11/2021.
4 Das Vagas
4.1.
O número de vagas disponíveis será de:
 1º ano: 23 vagas
 2º ano: cadastro de reserva;
 3º ano: cadastro de reserva;
 4º ano: cadastro de reserva;
 5º ano: cadastro de reserva;
 6º ano: cadastro de reserva;
 7º ano: cadastro de reserva;
 8º ano: cadastro de reserva;
 9º ano: cadastro de reserva.
4.2. Os alunos do 2º ao 9º ano, serão chamados de acordo com a ordem de classificação no
Processo Seletivo, podendo ser chamados, durante o ano letivo de 2022, verificando a
disponibilidade de vaga.

4. DAS PROVAS:
Este Processo Seletivo constará de:
4.1- PROVA ESCRITA OBJETIVA ELIMINATÓRIA.
4.2- O conteúdo programático da prova constará em anexo.
4.3- As provas escritas terão duração de 03 horas, contadas a partir da entrega das
provas.
4.4- O candidato deverá comparecer no local da realização da prova, com no mínimo,
30 (trinta) minutos de antecedência do início da mesma.
4.5- Deverá portar Documento de Identidade válido, ou Certidão de Nascimento, de
acordo com a legislação em vigor, com lápis, borracha e/ou caneta esferográfica azul
ou preta.
4.6- Será vedado o acesso ao local da realização da prova ao candidato, que se
apresentar após o horário estabelecido para o início dos trabalhos, ou sem os
documentos de identificação.
4.5- Os candidatos deverão levar:
4.5.1- Do 1º ao 3º Ano, lápis e borracha;
4.5.2- Do 4º ao 9º Ano: Caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material
transparente.
4.7- Será vedado o uso de aparelhos telefônicos, eletrônicos e comunicação entre os
candidatos durante a realização da Prova.
4.8- Os candidatos poderão levar a própria água em uma garrafa transparente.
4.9- A prova deverá ser realizada individualmente, sem acompanhamento.
4.10- Caso o candidato com alguma deficiência comprovada, necessite de algum
auxílio, deverá protocolar o pedido na Prefeitura de Tupanciretã, até dia 02/11/2021.
5 – RECURSOS:
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5.1 – Da classificação preliminar dos candidatos cabe recurso endereçado à Comissão
do Processo Seletivo, uma única vez, no prazo comum de 1 (um) dia, sendo este o
primeiro dia útil subsequente ao da publicação do resultado.
5.1.1 – O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do
pedido recursal, protocolados na Prefeitura de Tupanciretã para a Comissão do
Processo Seletivo.
5.1.2 – Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do
candidato passará a constar no rol de selecionados.

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE:
6.1 – Verificando-se a ocorrência de empate em relação aos pontos apurados por dois
ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o
candidato que:
6.1.1 – Apresentar idade mais avançada;
6.1.2 – Sorteio em ato público.
7 CRONOGRAMA
Evento

Data

Abertura do Edital

14/10/2021

Inscrições

18/10/2021 a 30/10/2021

Divulgação das Inscrições

01/11/2021

Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS

Recurso das inscrições

03/11/2021

Prefeitura de Tupanciretã/RS

Homologação das Inscrições

04/11/2021

Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS

Prova Escrita:

06/11/2021

Será divulgado horário e local das provas
no
Edital da
Homologação
das
Inscrições.

08/11/2021

Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS

12/11/2021

Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS

16/11/2021

Prefeitura de Tupanciretã

17/11/2021

Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS

Divulgação do Gabarito da
Prova Escrita
Resultado da Prova Escrita
Prazo de Recurso
Homologação e Divulgação
dos Resultados

Local
Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS
No link disponibilizado no site
Prefeitura de Tupanciretã

da

8 Das Disposições Gerais:
8.1. A escola a partir do ato de matrícula, assegurará à comunidade escolar acesso, ao
Regimento Interno, às Normas da Escola e ao Projeto Político Pedagógico.
8.2. As matrículas da EMEFCM Cel Marcial Gonçalves Terra serão regidas por Edital próprio.

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 14 dias do mês de outubro de 2021.

_________________________________
Gustavo Herter Terra
Prefeito de Tupanciretã
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ANEXO I

Conteúdo Programático

1º Ano:
Língua Portuguesa
 Nome.
 Vogais.
 Reconhecer pequenas palavras.
Matemática
 Adição: ideia de juntar e acrescentar (calcular até
9).
 Comparação de quantidades.
 Comparar imagens e tamanhos.
 Figuras padrões geométricas.
 Localização (longe, perto/ maior, menor/ em cima,
embaixo, perto, longe...).
 Noção de posição: (alto, baixo / comprido, curto,
dentro/fora...).
 Numerais
naturais
0
a
10
(quantidade/representação/contagem/sequência).
2º Ano:
Língua Portuguesa
 Alfabeto.
 Leitura e interpretação de texto.
 Letras maiúsculas e letras minúsculas.
 Nome comum e nome próprio.
 Vogais e consoantes.
Matemática
 Adição e subtração de quantidades.
 Classificação de objetos com formas.
 Comparação de quantidades.
 Construção da reta numérica. Instrumentos de
medição.
 Critérios de classificação.
 Equivalência de quantidades, de tamanhos e
medidas.
 Leitura e escrita de números.
 Numerais
naturais
0
a
50
(quantidade/representação/contagem/ sequência).
 O uso e o significado de números.
 Resolução de problemas.
 Sistema monetário brasileiro.
 Unidade e dezena.
3º Ano:
Língua Portuguesa
 Alfabeto.
 Aumentativo e diminutivo.
 Leitura e interpretação de texto.
 Letra M antes de P e B.
 Letras minúsculas e letras maiúsculas.
 Nome comum e nome próprio.
 Ortografia (P/B, T/D, F/V).
 Rimas entre palavras.
 Separação de sílabas.
 Sinais de pontuação.

 Sinais gráficos: til, acento agudo e acento
circunflexo.
 Sons e o uso das letras S, Z, R, RR nas palavras.
Matemática
 Adição e subtração de quantidades.
 Agrupamentos na base 10.
 Calendário.
 Classificação de objetos com formas.
 Comparação de quantidades.
 Contagem.
 Critérios de classificação.
 Dezenas e unidades.
 Dúzia e meia dúzia
 Equivalência de quantidades, de tamanhos e
medidas.
 Ideias básicas da multiplicação e divisão.
 Leitura e escrita de números.
 Localização no espaço.
 O corpo humano como base de contagem e
medida.
 O sistema monetário brasileiro.
 Resolução de problemas.
 Sequências numéricas até 100.
 Sistemas de numeração decimal.
 Unidades de medida de tempo.
4º Ano:
Língua Portuguesa
 Leitura e interpretação de texto.
 Ordem alfabética, maiúsculas e minúsculas,
nomes próprios e nomes comuns.
 Ortografia: S, SS, C ou Ç / X o u CH / M ou N / J
ou G / S ou Z / C ou QUI / G ou GU / R ou RR / S ou
SS.
 Rimas.
 Sinais de pontuação.
Matemática
 Agrupamentos na base 10.
 As ideias de multiplicação e divisão
 Classificação
de
poliedros:
pirâmide,
paralelepípedo, prisma e cubo.
 Classificação dos sólidos geométricos.
 Escrita e leitura de numerais.
 Gráfico de colunas.
 Ideias da subtração: completar, tirar e comparar.
 Noção de medida tempo, comprimento e peso.
 Números pares e ímpares.
 Reconhecimento de formas geométricas: Cilindro,
esfera e círculo
 Sistema de numeração decimal.
 Tabelas.
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5º Ano
Língua Portuguesa
 Acentuação gráfica.
 Adjetivo.
 Alfabeto.
 Sinônimos e antônimos.
 Artigo.
 Classificação quanto ao número de sílabas e
sílaba tônica
 Dígrafos.
 Diminutivo/aumentativo
 Encontro Vocálico e Consonantal.
 Gênero Textual (biografias, contos, notícias,
poemas, anúncios, legendas de gravuras de jornais,
diálogo, onomatopeias).
 Gramática
(verbos,
substantivos
simples,
substantivo composto, substantivo coletivo, singular e
plural).
 Leitura e interpretação de texto.
 Ortografia (que, quê, uso dos porquês, há, a, sons
do x) (s/ss, traz/trás, s/ç, c/g) S ou Z, C ou Ç.
 Pontuação (parágrafo, vírgula, travessão, tipos de
frases)
 Pronomes: pessoal do caso reto, oblíquo e
tratamento; demonstrativos e possessivos.
 Substantivo comum/próprio, masculino/feminino,
concreto/ abstrato.
 Tipos de frases: afirmativas, negativas e
interrogativas.
 Uso do M antes de P e B.
 Verbos, tempos verbais.
Matemática
 Adição e subtração com recurso e sem recurso.
 Antecessor/sucessor. Par/impar.
 Divisão.
 Frações.
 Geometria plana e espacial.
 Gráficos e tabelas.
 Medidas de comprimento, capacidade, tempo e
massa.
 Multiplicação por 10, 100, 1.000.
 Multiplicação.
 Números ordinais.
 Ordem crescente/decrescente.
 Sistema de Numeração Decimal.
 Sistema de numeração.
 Sistema de valor decimal: ordem, classe, valor
absoluto e relativo.
 Sistema Monetário Brasileiro.
 Situações Problemas com as quatro operações.

6º Ano:
Língua Portuguesa
 Adjetivos.
 Advérbios.
 Sinônimos e Antônimos.
 Artigos definidos e indefinidos.
 Classificação quanto ao número de sílabas.

 Encontro consonantal, vocálico e dígrafos.
 Gêneros textuais.
 Interjeição.
 Leitura e Interpretação de texto.
 Palavras com: S, SS, C, Ç, CH e X. terminadas em
AM/ÃO, ZINHO/ SINHO, L/U, SSE e ICE
 Palavras escritas com SC e XC.
 Pronomes.
 Provérbios.
 Regras de acentuação.
 Silaba tônica.
 Sinais de Pontuação
 Substantivos.
 Tipos de frases.
 Verbos.
Matemática
 Cálculos
 Expressões Numéricas.
 Frações.
 Geometria, simetria, ângulos.
 Gráficos e Tabelas.
 Grandezas e Medidas
 Máximo Divisor Comum (M.D.C).
 Mínimo Múltiplo Comum (M.M.C).
 Números decimais.
 Números e operações.
 Números primos e compostos.
 Porcentagem
 Problemas.
 Quatro operações.
 Sistema de numeração.
 Sistema monetário.
7º Ano
Língua Portuguesa
 Acentuação gráfica.
 Adjetivo (Classificação: gênero e número).
 Artigos.
 Compreensão e Interpretação.
 Leitura (diferentes tipos de textos).
 Ortografia (dificuldades ortográficas diversas).
 Pontuação.
 Pronomes pessoais:
do caso reto, do caso
oblíquo e de tratamento.
 Pronomes possessivos.
 Singular e Plural.
 Sinônimos e Antônimos.
 Substantivos (próprio, comum, simples, composto,
primitivo, derivado,).
 Tipos de frases.
 Tonicidade (sílaba tônica e classificação).
 Verbos Regulares (Modo Indicativo,1ª, 2ª e 3ª
conjugação).
Matemática
 Expressões numéricas.
 Frações – Tipos de Frações.
 MDC (Máximo Divisor Comum).
 Medidas de comprimento, capacidade, massa,
volume, agrárias.
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MMC (Mínimo Múltiplo Comum).
Números Decimais.
Números racionais.
Operações com frações.
Operações com números naturais incluindo as
propriedades.
Potenciação.
Radiciação (noção).
Regras de divisibilidade.
Situações problemas envolvendo as 4 operações.

8º Ano
Língua Portuguesa
 Acentuação gráfica.
 Classes gramaticais.
 Fonética.
 Grau dos adjetivos.
 Leitura, compreensão e interpretação de texto.
 Ortografia (dificuldades diversas).
 Pontuação.
 Pronomes
indefinidos,
interrogativos
e
demonstrativos.
 Sujeito e Predicado.
 Substantivo (Gênero, número, grau).
 Tonicidade (sílaba tônica e classificação).
 Verbo (subjuntivo e Imperativo dos Verbos
Regulares).
 Verbos auxiliares.
Matemática
 Círculo e circunferência.
 Conjunto dos Números Inteiros Relativos (Z).
 Conjunto dos Números Racionais Relativos (Q).
 Equação do1º Grau.
 Geometria.
 Inequações do 1º Grau (noção).
 Polígonos.
 Quadriláteros.
 Sistemas: Método da Adição, Método da
substituição e comparação.
 Triângulos (classificação) e soma dos Ângulos.
9º Ano
Língua Portuguesa
 Acentuação gráfica.
 Adjunto Adnominal.
 Adjunto Adverbial.
 Agente da Passiva.







Análise Sintática Interna.
Aposto.
Classes gramaticais.
Complemento Nominal.
Complementos Verbais (objeto direto e objeto
indireto).
 Conjunções Coordenativas.
 Emprego da crase.
 Fonemas e grafemas.
 Funções gramaticais do “a”.
 Leitura de diferentes tipos de texto.
 Leitura, compreensão e interpretação de texto
 Mal/ mau – Mas/mais – Para eu ou Para mimentre eu e entre mim e outros.
 O texto: Narração e Descrição.
 Orações Coordenadas.
 Ortografia.
 Predicação Verbal (VI,VTD, VTI,VTDI e VL).
 Predicado Verbal, Nominal e Verbo Nominal.
 Predicativo do Objeto.
 Predicativo do Sujeito.
 Prosa, poema, Charge.
 Sujeito e suas classificações.
 Termos Acessórios.
 Termos Integrantes.
 Uso dos Porquês.
 Vocativo.
 Vozes Verbais (Ativa, Passiva, Reflexiva e a
partícula “se”).
Matemática
 Classificação das expressões numéricas.
 Conjunto dos Números Reais.
 Expressões Algébricas.
 Fatoração.
 Frações Algébricas.
 Grandezas proporcionais.
 Juro simples.
 MMC.
 Noções de estatística.
 Operações com Monômios e Polinômios.
 Porcentagem.
 Produtos Notáveis.
 Proporção.
 Razão.
 Regra de três simples e composta.
 Valor Numérico das expressões.

6

