
DA DOCUMENTAÇÃO À 
MATRÍCULA, ESTAMOS
COM VOCÊ!#Euno

IFCE



dia da prova

INFORMAÇÕES

REALIZAÇÃO DA PROVA

17 DE NOVEMBRO
HORÁRIO DA PROVA

9H ÀS 13H
ABERTURA DOS PORTÕES

8 HORAS
FECHAMENTO DOS PORTÕES

9 HORAS



dia da prova

IMPRIMA O CARTÃO 
DE IDENTIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO

APRESENTAR 
DOCUMENTO OFICIAL 

DE IDENTIDADE ORIGINAL 
ATUALIZADO COM FOTO

UTILIZAR 
SOMENTE CANETA 
ESFEROGRÁFICA 
AZUL OU PRETA

NÃO É PERMITIDO O 
USO DE DISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS

TODAS AS INSTRUÇÕES RELATIVAS ÀS PROVAS SERÃO FORNECIDAS 
DEZ MINUTOS ANTES DO INÍCIO DA PROVA



dia da prova

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
ATENÇÃO! 

O CARTÃO RESPOSTA É O ÚNICO 
DOCUMENTO VÁLIDO PARA A 

CORREÇÃO ELETRÔNICA, 
PORTANTO É DE RESPONSABILIDADE 

DO CANDIDATO TRANSCREVER 
TODAS AS RESPOSTAS DA PROVA 
PARA O CARTÃO, PREENCHENDO 

COM CUIDADO POIS ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO POR ERRO DO 

CANDIDATO.

ÁREA I
Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias 
(Língua Portuguesa e Literatura Brasileira: 10 questões)

ÁREA II
Ciências Humanas e Suas Tecnologias 
(Geografia: 5 questões e História: 5 questões)

ÁREA III
Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias 
(Biologia, Física e Química: 5 questões de cada disciplina, Matemática: 10 questões)

DURAÇÃO DE 4 HORAS PARA RESOLVER TODAS AS QUESTÕES 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA E FAZER A REDAÇÃO. AS QUESTÕES 
ABRANGEM AS SEGUINTES ÁREAS:

CARTÃO RESPOSTA



redação

dia da prova

Deve ser escrita em língua portuguesa e ter a extensão de 25 a 30 linhas. 

A correção será realizada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) escores, 
perfazendo um total de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

Os candidatos, diante da proposta, deverão definir uma perspectiva adequada 
de abordagem, atender ao gênero solicitado, desenvolver o tema, mobilizando 
os recursos linguísticos que possibilitem um texto claro, coeso e coerente. 

Só terão a prova de redação corrigida os candidatos classificados na prova de 
conhecimentos gerais até o limite do triplo do número de vagas ofertadas 
para o curso ao qual o candidato se inscreveu. 



critérios de correção da redação

dia da prova

PARA CADA ERRO PONTOS SERÃOS DESCONTADOS:
 Escrita (E) serão descontados 2 (dois) pontos;
 Gramática (G) serão descontados 3 (três) pontos;
 Texto (T) serão descontados 4 (quatro) pontos;
 Para cada linha não preenchida abaixo do mínimo de linhas exigido (25 linhas) 
 serão descontados 4 pontos.

RECEBERÁ NOTA ZERO A REDAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE:
 Escreverem de forma ilegível, a lápis ou com caneta esferográfica que não seja de tinta azul ou preta;
 Assinarem, escreverem seu nome ou usarem qualquer forma de identificação na folha onde será 
 produzido o texto;
 Escreverem a redação em forma de versos;
 Não atenderem ao tema proposto;
 Não atenderem ao tipo de redação proposta.

•
•
•
•

•
•
•
•
•



classificação

dia da prova

Serão considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem o maior número de pontos, dentro do limite de 

vagas para cada curso, obedecendo-se a ordem 
decrescente do total de pontos no somatório das provas de 
conhecimentos gerais e redação, desde que obtenham nota 
acima de zero em linguagens, códigos e suas tecnologias 

(língua portuguesa e literatura brasileira).



critérios de eliminação

dia da prova

Não apresentarem, no dia da prova, documento oficial de identidade original 

atualizado com foto;

Obtiverem nota zero em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Comparecerem após o horário estabelecido para o início da prova;

Deixarem de comparecer no dia da prova;

Usarem, comprovadamente, de fraude para concorrer no Processo Seletivo;



Atentarem contra a disciplina ou desacatar as autoridades responsáveis para 

supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar o certame em pauta;

Deixarem de regularizar sua inscrição, caso não seja deferida, no período 

especificado no Edital;

Os candidatos cujo aparelho celular ou qualquer outro equipamento 

eletroeletrônico, venha a vibrar ou tocar, emitindo sons de chamada, alarme, 

despertador e etc, no recinto de provas.

critérios de eliminação

dia da prova



informações

dia da prova

Os candidatos só poderão sair da sala, em caráter definitivo, 
decorridos 60 minutos do início da prova e após assinarem o 
cartão-resposta e a lista de presença, além de preencherem 

seus dados na folha de redação no campo indicado.

ATENÇÃO!
OS 3 ÚLTIMOS CANDIDATOS DE CADA SALA SOMENTE PODERÃO SE RETIRAR, 

SIMULTANEAMENTE, PARA GARANTIR A LISURA NA APLICAÇÃO DA PROVA.



dicas para realizar uma boa prova

dia da prova

Durma bem na noite anterior à prova

Alimente-se bem e de forma saudável

Faça a prova com calma e concentração

Gerencie bem o tempo de prova - Redação e 
Conhecimentos Gerais

Beba água regularmente



MATRÍCULA

CAMPUS

FORTALEZA
HORÁRIO

MANHÃ: 8H ÀS 12H
TARDE: 14H ÀS 17H

CHAMADA DOS CLASSIFICÁVEIS

14 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 9 HORAS

PRÉ-MATRÍCULA: de 6 a 7 de Janeiro



MATRÍCULA

CAMPUS

CAUCAIA
HORÁRIO

9H30 ÀS 16H30
CHAMADA DOS CLASSIFICÁVEIS

20 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 9 HORAS

PRÉ-MATRÍCULA: de 13 a 17 de Janeiro



sucesso é a soma
de pequenos esforços repetidos

dia após dia

r o b e r t  c o l l i e r


