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EDITAL nº 003/2020 – SEMED/GS  
  
  
A Senhora ROSELMA DA SILVA FEITOSA MILANI, Secretária Municipal de Educação 
de Canaã dos Carajás, Estado do Pará no uso de suas atribuições legais, com base no 
disposto na Lei Municipal nº 657/2014 e Resolução nº 013/CMECC/2018, torna pública a 
realização do Exame Supletivo 2020, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
em Nível de Conclusão do Ensino Fundamental.  

  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  
1.1 - Este Edital dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Exame 
Supletivo 2020. Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ler este Edital, anexos 
e atos normativos nele mencionados, para certificar-se de que aceita todas as condições 
estabelecidas e que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Exame 
Supletivo 2020. 

 

1.2 - A participação no Exame Supletivo 2020 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e 
adultos que não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental na idade 
apropriada para cada nível de ensino: no mínimo, 15 (quinze) anos completos para o 
Ensino Fundamental, na data de realização do Exame, conforme estabelece o inciso I, § 
1º do art. 38, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

1.2.1 - A emancipação legal não altera a idade mínima para a inscrição do participante no 
Exame Supletivo 2020, conforme estabelece o parágrafo único do art. 6º da Resolução 
CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010. 

 

1.3 - O Exame Supletivo será de responsabilidade do Núcleo Municipal de Ensino 
Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas, a quem compete o desempenho dos 
atos técnicos, administrativos e pedagógicos para a execução e a certificação do Exame 
Supletivo 2020. 

 

1.4 - O Exame Supletivo será realizado na forma de:  

  
a) Exame Supletivo Periódico; 

 
b) Exame Supletivo Permanente;  

  
1.6 - O Exame Supletivo Periódico será realizado semestralmente, oportunizando aos 
candidatos a inscrição em todas as disciplinas da Base Nacional Comum no caso de 1ª 
inscrição ou de forma individualizada por disciplina caso o candidato comprove a falta de 
no máximo 4 (quatro) disciplinas da Base Nacional Comum para a conclusão do Ensino 
Fundamental.  

  
1.7 - O Exame Supletivo Periódico será organizado em 2 (dois) semestres, e obedecerá 
ao seguinte cronograma: 
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Semestre  Período de inscrição  Data dos exames  

1º semestre  06/03/2020 à 06/04/2020 31/05/2020 e 07/06/2020 

2º semestre  13/07/2020 à 13/08/2020 20/09/2020 e 27/09/2020 

  
1.8 - O Exame Supletivo Permanente destina-se aos candidatos que realizaram o Exame 
Supletivo Periódico e que comprovarem a falta de no máximo 4 (quatro) disciplinas da 
Base Nacional Comum para a conclusão do Ensino Fundamental e será realizado de 
acordo com a demanda em data agendada pela coordenação do exame supletivo. 

 

1.9 - A relação dos Conteúdos Programáticos para o Exame Supletivo 2020, estará 
disponível no Anexo I deste Edital, a ser afixado nas escolas da rede municipal, prefeitura 
e Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1 - O Exame Supletivo 2020 é uma avaliação para aferição de competências, habilidades 
e saberes de jovens e adultos, em nível de conclusão do Ensino Fundamental, e tem como 
principais objetivos: 

 

2.1.1 - Construir uma referência municipal de autoavaliação para jovens e adultos por meio 
de avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos em processo escolar ou 
extraescolar. 

 

2.1.2 - Estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos que sirva como parte do 
processo de certificação dos participantes, em nível de conclusão do Ensino Fundamental, 
por meio da utilização dos resultados do Exame, de acordo com a legislação vigente, nos 
termos do art. 38, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

2.1.3 - Oferecer uma avaliação para fins de correção do fluxo escolar, nos termos do art. 
24, inciso II, alínea c, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

2.1.4 - Construir, consolidar e divulgar seus resultados para que possam ser utilizados na 
melhoria da qualidade da oferta da educação de jovens e adultos e no processo de 
certificação. 

 

2.1.5 - Possibilitar a constituição de parâmetros para autoavaliação do participante, com 
vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no mundo do trabalho. 

 

2.1.6 - Possibilitar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação 
municipal, entre outros. 

 

2.2 - As provas do Exame Supletivo 2020 obedecem aos requisitos previstos na legislação 
em vigor para o Ensino Fundamental e permitem que seus resultados sejam utilizados 
para: 

 

2.2.1 - A certificação, pela instituição certificadora denominada Núcleo Municipal de Ensino 
Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas, no nível de conclusão do Ensino 
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Fundamental, desde que observados os termos da Lei Municipal nº 657/2014, Resolução 
nº 013/CMECC/2018, e do presente Edital. 

 

2.2.2 - A obtenção do Certificado de Conclusão Parcial nos termos do art. 16 da Resolução 
nº 013/CMECC/2018. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  
  

3.1 – Somente poderá se inscrever, o candidato cuja idade, na data da realização da prova, 
for igual ou superior a 15 (quinze) anos, independente de comprovação de escolaridade 
anterior. 

 

3.2 – Os direitos dos menores de 18 (dezoito) anos emancipados para atos da vida civil 
não se aplicam para efeito de inscrição de candidatos menores de 15 (quinze) anos de 
idade para a participação do Exame Supletivo, considerando que de acordo com a 
legislação em vigor estes atos não se aplicam aos Exames Supletivos (Resolução 
CNE/CEB Nº 3 de 2010).   

 

3.3 - As inscrições dos(as) candidatos(as) para o Exame Supletivo 2020, serão realizadas 
de forma presencial no Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva 
Rodrigues Caldas – NMES, que funciona nas dependências do CMEJA - Centro de 
Educação de Jovens e Adultos José de Deus Andrade, situado na Rua José Andrade, nº 
10, Bairro Vale Dourado neste município.  

  
3.4 - As inscrições serão efetuadas, obedecendo as datas e os horários, conforme descrito 
no cronograma a seguir:  

  

Datas  
 

Horário  

06/03/2020 à 06/04/2020 
08:00 às 14:00 14:00 às 21:00 

13/07/2020 à 13/08/2020 

  
3.5 - O candidato quando maior de idade deve obrigatoriamente preencher a ficha de 
inscrição e o questionário socioeconômico, ficando este inteiramente responsável pelas 
informações prestadas na referida ficha e no questionário.  

  
3.6 – No caso do(a) candidato(a) menor de idade somente sua Mãe, Pai ou responsável 
legal poderá efetuar a sua inscrição e preencher o questionário socioeconômico, ficando 
este inteiramente responsável pelas informações prestadas na referida ficha e no 
questionário.  

  
3.7 - Para efetuar a inscrição é obrigatória a cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF e 
de um documento oficial de identificação com foto, podendo ser: Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Identidade ou 
Passaporte. Bem como cópia de comprovante de residência podendo ser: Contas de água, 
luz, telefone, contrato de locação de imóvel ou Declaração de Residência em nome do pai, 
mãe o responsável legal quando o candidato for menor de idade.  
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3.8 - No caso da perda ou furto de todos os documentos oficiais de identificação 
mencionados no item 3.7 deste edital, no momento da inscrição o candidato deve 
apresentar Boletim de Ocorrência Policial (BO).  

  
3.9 - A inexatidão e/ou falsidade documental, ainda que verificada(s) posteriormente à 
realização do exame supletivo, implicará na eliminação sumária do candidato, sendo 
declarados nulos de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem 
prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.  

  
3.10 - As Pessoas com Necessidades Especiais devem indicar, no ato da inscrição, em 
campo exclusivo, a necessidade de atendimento especializado, a referida condição que 
será atendida segundo os critérios definidos na Resolução nº 013/CMECC/2018 e neste 
edital. 

  

3.11 - Após o preenchimento da Ficha de Inscrição o(a) candidato(a) receberá o Cartão de 
Inscrição, o mesmo deverá conferir as suas informações de identificação bem como o 
local, a data e horário da aplicação do Exame Supletivo que deverá ser apresentado no 
dia da aplicação do exame, junto com um documento de identificação oficial com foto.  

  
4. DA ESTRUTURA DO EXAME  

  
4.1 - O Exame Supletivo e estruturado com base nas 4 (quatro) áreas de conhecimento, 
sendo composta por provas objetivas dos componentes curriculares que compõe cada 
uma das áreas de conhecimento, conforme conteúdo programático constante do ANEXO 
I, contendo cada uma 10 (dez) questões de múltipla escolha e uma proposta de Redação.  

  
3.4 - Cada questão terá o valor de 1,0 (um) ponto, e conterá 4 (quatro) alternativas (A, B, 
C, D), sendo apenas 1 (uma) correta, e uma proposta de Redação integrada ao 
componente curricular de Língua Portuguesa. 

 
3.5 - O Exame Supletivo avaliará as seguintes áreas de conhecimento com seus 
respectivos componentes curriculares do Ensino Fundamental: 

 

Área de Conhecimento Componente Curricular 

Linguagem 

Língua Portuguesa 

Arte 

Educação Física 

Língua Inglesa 

Matemática Matemática 

Ciências da Natureza Ciências 

Ciências Humanas 
Geografia 

História 

 

 
4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

  
4.1 - Os Exames realizar-se-ão conforme cronograma abaixo:  
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1º Semestre de 2019   

Datas  Disciplinas  Entrada  Início  Término  Duração  

31/05/2020 Matemática/Ciências  07:30 h  08:00 h  12:00 h  4 h  

31/05/2020 Artes/Ed. Física/História/Geografia 13:30 h  14:00 h  19:00 h  5 h  

07/06/2020 Língua Portuguesa/Redação/Inglês 07:30 h  08:00 h  13:00 h  5 h  

  

2º Semestre de 2019    

Datas  Disciplinas  Entrada  Início  Término  Duração  

20/09/2020 Matemática/Ciências  07:30 h  08:00 h  12:00 h  4 h  

20/09/2020 Artes/Ed. Física/História/Geografia 13:30 h  14:00 h  19:00 h  5 h  

27/09/2020 Língua Portuguesa/Redação/Inglês 07:30 h  08:00 h  13:00 h  5 h  

  
  

4.2 - O Exame de Língua Portuguesa, será composto dos conteúdos da referida disciplina 
e de uma Produção Textual (Redação) a ser realizada em uma Folha de Redação (nominal 
e intransferível), e que terá de ser preenchida pelo(a) candidato(a) a partir do tema 
disponibilizado apenas no momento da aplicação do exame.  

  
4.3 - O(A) candidato(a) terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Redação e não 
deverá rasurá-la, dobrá-la, amassá-la ou danificá-la, pois esta não será substituída.  

  
4.4 - O(A) candidato(a) poderá utilizar folha rascunho para ajudar na elaboração da 
produção de texto, mas somente a transcrição na Folha de Redação será válida para a 
correção da referida Redação.  

  
4.5 - As produções de texto (redação) terão o valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos e 
serão corrigidas isoladamente em formulário próprio, por uma comissão de professores 
Licenciados em Letras, indicados pela Coordenação Técnico-Pedagógica.  

  
4.6 - Na produção de texto (redação), o candidato deverá discorrer sobre um tema da 
atualidade, contido no caderno de questões de língua portuguesa, que o(a) permitirá 
demonstrar conhecimentos gerais, interpretação, compreensão e escrita, em, no mínimo, 
20 (vinte) linhas e o texto poderá ser dissertativo, narrativo ou descritivo.  

  
4.7 - A redação receberá nota 0,0 (zero) se apresentar uma ou mais situações a seguir: 

 

a) Fuga total ao tema; 

b) Texto com menos de 15 (quinze) linhas; 

c) Texto em que haja a intenção clara do autor de anular a redação (palavrões, desrespeito 
aos direitos humanos, riscos ou desenhos não acompanhados de texto, ou outras 
situações conforme analise fundamentada do corretor; 

d) Folha oficial de redação sem assinatura ou em branco, mesmo que tenha sido escrita 
no rascunho; 

e) Texto totalmente ilegível, escrito a lápis ou texto em outra língua que não seja a 
portuguesa. 
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4.8 - O resultado final do componente curricular Língua Portuguesa será obtido pela média 
aritmética da nota de Redação e nota da prova objetiva de Língua Portuguesa.   

  
4.9 – Aos candidatos com deficiência que solicitarem no ato de inscrição, por meio de 
formulário próprio e com a justificativa para tal procedimento, será acrescentado tempo 
adicional de 50% ao tempo total dos exames.  

  
4.10 - As questões que apresentarem erros de digitação, falhas de impressão, respostas 
incompletas, ou duplicidade serão consideradas nulas, computando como ponto para o 
candidato.  

  
4.11 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a sua prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do início da prova, munido de seu cartão de 
inscrição e um documento original de identificação com fotografia conforme relacionados 
no artigo 24 deste Edital e, ainda, caneta esferográfica com tinta na cor azul ou preta.  

  
4.12 – Somente serão aceitos como documentos de identificação com foto:  

  
a) Carteira Nacional de Habilitação;  

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

c) Carteira de Identidade;  

d) Passaporte;  

e) Carteira de Identidade Militar.  

  
4.13 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das 
provas, documento de identificação oficial original com foto ou Cartão de Inscrição, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo a coleta de impressão digital e assinatura.  

  
4.14 - O portão do local da realização do exame será aberto 01 (uma) hora antes das 
provas e fechados, impreterivelmente, no horário estabelecido para o início das mesmas.  

  
4.15 - Não será permitido ao candidato fazer o exame fora da data e horário indicados no 
seu Cartão de Inscrição.  

  
4.16 - Não haverá segunda chamada ou repetição de exames para o candidato faltoso ou 
retardatário.  

  
4.17 – É terminantemente proibido a consultas em livros, códigos ou anotações de 
qualquer natureza, bem como portar aparelhos de comunicação ou eletrônicos de qualquer 
espécie. 

   

4.18 - Ao término da prova, o candidato deverá utilizar o Cartão Resposta, no espaço 
reservado a cada disciplina, preenchendo apenas uma opção com caneta esferográfica na 
cor azul ou preta, caso seja preenchido mais de uma opção a questão será anulada.  

  
4.19 - São consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação rasurada, 
marcação emendada e campo de marcação não preenchido totalmente.   
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4.20 - Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta 
serão de inteira responsabilidade do candidato.    

  
4.21 – O Cartão Resposta e a Folha de Redação serão os documentos oficiais para a 
correção do Exame. O Caderno de Questões servirá, apenas, como rascunho.   

  
4.22 - O candidato somente terá o direito de receber um Cartão Resposta, não podendo 
deixá-lo em branco.  

  
4.23 - O candidato somente poderá fazer o exame da(s) Disciplinas para a(s) qual (is) se 
inscreveu.   

  
4.24 - O candidato, ao concluir o exame, deverá entregar ao aplicador o Caderno de 
Questões, Cartão Resposta e Folha de Redação, devidamente assinados.   

  
4.25 - Será considerado ausente o candidato que não devolver o Caderno de Questões, 
Cartão Resposta e não assinar a lista de presença.  

  
4.26 – Em hipótese alguma o candidato poderá se ausentar do local da prova levando o 
caderno de questões, Folha de Redação ou o Cartão Resposta.   

  
4.27 - O candidato só poderá ausentar-se do recinto de prova após 01 (uma) hora do seu 
início.  

  
4.28 - Durante a aplicação das provas, será proibido o uso do telefone celular dentro da 
escola, principalmente dentro das salas. Os aparelhos deverão ser desligados antes do 
início das provas. 

   

5. DA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  
  

5.1 - Os resultados dos exames deverão ser divulgados no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis após a sua aplicação.  

  
5.2 - Será considerado aprovado em cada disciplina, o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 7,0 (sete) na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).  

  
5.3 - Os resultados das avaliações do Exame de Suplência não poderão ser aproveitados 
para efeito de eliminação de disciplinas ou aproveitamento de estudos no Ensino 
Fundamental Regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos Regular. 

 

5.3.1 – Caso o candidato seja aprovado em todas as disciplinas do Exame de Suplência, 
e esteja matriculado no ensino regular ele terá sua matrícula cancelada, considerando a 
conclusão dos estudos em nível fundamental.   

  
5.4 - Após a divulgação dos resultados, o Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora 
Maria Diva Rodrigues Caldas emitirá histórico escolar com certificado de conclusão parcial 
das disciplinas ou histórico escolar com certificado de conclusão de Ensino Fundamental 
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quando aprovado em todas os componentes curriculares, num prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, a contar da data do requerimento do candidato.  

  
6. DOS RECURSOS  

  
6.1 - O candidato pode interpor recurso referente à(s) questão(ões) da(s) prova(s), no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados.  

  
6.1.1 - O recurso deve ser protocolado na secretaria escolar do Núcleo Municipal de Ensino 
Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas, no prazo estabelecido no item 6.1 
deste edital e deverá ser analisada pela equipe diretiva.  

  
6.1.2 - O recurso deve conter os dados relativos à identidade do recorrente, o seu endereço 
residencial e eletrônico e o número telefônico, bem como a argumentação lógica e 
consistente e a indicação da bibliografia pesquisada.  

  
6.1.3 - O recurso interposto que não atender ao disposto nos itens 6.1, 6.1.1 e 6.1.2 do 
presente Edital será preliminarmente indeferido.  

  
6.1.4 - O julgamento do Recurso interposto será feito pela equipe diretiva do Núcleo e 
divulgado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

  
6.1.5 - Caso após o julgamento do recurso o candidato ainda se sinta prejudicado caberá 
recurso ao CMECC – Conselho Municipal de Educação de Canaã dos Carajás no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas após a tomada de ciência do resultado do julgamento.  

 

  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  
6.2 - É vedada a cobrança de qualquer taxa aos candidatos inscritos para os exames 
supletivos.  

  
6.3 – Caberá a SEMED assegurar aos candidatos inscritos o atendimento especializado 
aos que declararem a necessidade do referido atendimento para as pessoas com baixa 
visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual 
(mental), surdo cegueira, dislexia, TDAH, autismo ou outra necessidade especial 
pertinente ao público alvo do AEE; bem como o atendimento especifico para aqueles que 
se encontram na condição de: gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe 
hospitalar ou em atendimento educacional domiciliar.  

  
6.4 - O candidato que necessite de atendimento especializado deverá, no ato da inscrição:  

  
I - Informar, em campo próprio da ficha de inscrição, a necessidade que motiva a 
solicitação de atendimento de acordo com as opções apresentadas. 

II - Solicitar, caso necessário, em campo próprio da ficha de inscrição, o auxílio ou o 
recurso de que necessita, de acordo com as opções apresentadas:  

  
a) prova com letra ampliada (fonte de tamanho 18 e com figuras ampliadas);  

b) prova com letra super ampliada (fonte tamanho 24 e com figuras ampliadas);  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

  

 

  9  
  

c) uso de lupa e/ou outros recursos para ampliação no ato da realização da prova. 

d) tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete, auxílio para 
leitura, auxílio para transcrição, leitura labial;  

e) sala de fácil acesso e mobiliário acessível.  

  
6.5 - O candidato deverá dispor e apresentar cópia de documentos comprobatórios da 
situação de atendimento solicitado.  

  
6.6 – O candidato encontrar-se ciente de que as informações prestadas devem ser exatas 
e fidedignas, sob pena de responder por crime contra a fé pública e de ser eliminado do 
Exame.  

  
6.7 - A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 
provas deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no dia de aplicação do 
Exame, que ficará em sala reservada, sendo responsável pela guarda da criança durante 
a realização das provas.  

  
6.7.1 - É vedado ao acompanhante da candidata lactante o acesso às salas de provas.  

  
6.7.2 - O acompanhante da candidata lactante deverá cumprir as obrigações constantes 
deste edital, sob pena de eliminação do Exame da candidata.  

  
6.7.3 - Qualquer comunicação, durante a realização das provas, entre a candidata lactante 
e o acompanhante responsável deverá ser assistida por um aplicador.  

  
6.7.4 - Não será permitida a entrada do lactente (a criança) e de seu acompanhante 
responsável após o fechamento dos portões.  

  
6.7.5 - A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do 
lactente.  

  
6.7.6 - Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local de 
realização do Exame sem a presença de um acompanhante adulto.  

  
6.8 - O candidato em situação de classe hospitalar ou atendimento educacional domiciliar, 
poderá solicitar atendimento específico nos termos deste edital.  

  
6.8.1 - É considerado candidato em situação de classe hospitalar ou atendimento 
educacional domiciliar aquele que, no interior das instituições hospitalares, afins ou em 
domicilio no âmbito do Município de Canaã dos Carajás, recebe formalmente atendimento 
educacional na condição de estudante em tratamento de saúde de acordo com o 
DECRETO-LEI Nº 1.044, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.  

  
6.8.2 - Não é caracterizado como candidato em classe hospitalar aquele que, na data do 
Exame, estiver internado para realizar partos, cirurgias ou tratamentos médicos.  

  
6.9 – Os cadernos de questões deverão ser arquivados no dossiê do candidato ocorrendo 
a sua incineração somente após transcorrido o prazo de 12 (doze) meses contados após 
sua aplicação.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.044-1969?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.044-1969?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.044-1969?OpenDocument
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6.10 - Caberá ao Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues 
Caldas afixar em lugar visível o presente edital, destacando os critérios para a realização 
dos exames, com base nas normas em vigor.  

  
6.11- Será excluído do Exame, o candidato que:  

  
a) Chegar atrasado ao local da prova; 

b) Prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexistente, sob as penas da lei; 

c) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante do processo de 
aplicação das provas; 

d) Ausentar-se da sala da prova sem o acompanhamento de um fiscal, durante o decorrer 
do exame; 

e) Ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de decorrido 30 (trinta) minutos do 
início das provas. 

f) Ser surpreendido, durante as provas, em comunicação com outro participante, 
verbalmente, por escrito, por meios eletrônicos ou qualquer outra forma; 

g) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento para obter vantagem indevida para si ou para 
outro candidato.  

  
6.12 - A inscrição do CANDIDATO(A) implica no conhecimento e aceitação das 
disposições, das diretrizes e dos procedimentos do Exame Supletivo 2020 contidos neste 
Edital. 

  
6.13 - Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidas e 
esclarecidas pela Coordenadoria de Legislação e Normas Técnicas, e Diretoria de Ensino 
da SEMED.  

  
 
  
Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Canaã dos Carajás-PA, 04 de março 
de 2020. 

 

 

 

 

 

  
________________________________  

Roselma da Silva Feitosa Milani 

Secretária Municipal de Educação 

Port. Nº 377/2019 - GP 
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Exame Supletivo – Ensino Fundamental  

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA   

  
Leitura e interpretação  
  
• Gêneros discursivos que circulam socialmente (anedota, convite, receita, literatura de cordel, 

letra de música, poema, fábula, conto, lenda, mito, WhatsApp, blog, facebook, fotografia, charge, 
tira, história em quadrinhos, carta, artigo de opinião, classificados, panfleto, notícia, reportagem, 
entrevista, crônicas, memórias literárias, relato pessoal, romance e biografia).   

• Contexto sócio histórico dos diferentes gêneros discursivos (finalidade, objetivos, possíveis 
interlocutores).  

• Tema e tese do texto;  
• Informações explícitas e implícitas no texto;  
• Expressões que denotam ironia e humor no texto;  
• Conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa;  
• Discurso ideológico presente no texto;  
• Interpretação compreensiva global, crítica e analítica de textos verbais e não verbais;  
•  Intertextualidade;  
• Elementos linguísticos responsáveis pela coesão e coerência do texto.  
  
Conhecimentos Linguísticos  
  
• Concordância nominal e verbal;  
• Regência nominal e verbal;  
• O uso de conjunções, advérbios, substantivos, verbos, sujeito, predicado e tipos de frases;  
• Ortografia;  
• Acentuação;  
• Pontuação;  
• Variações linguísticas.  

  
Produção de texto  
  
• Elementos que compõem o gênero;  
• Linguagem formal ou informal, de acordo com a situação de produção;   
• Apresentação do texto (paragrafação, legibilidade, número de linhas, disposição espacial do 

texto);  
• Elementos linguístico-discursivos (coesão, coerência, concordância etc.); 
• Pontuação;  
• Ortografia;    
• Acentuação.  
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Exame Supletivo – Ensino Fundamental  

CONTEÚDOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)  

  
Gêneros discursivos (e-mail, carta, charge, tira, filme, música, poesia, cartaz, propaganda, etc.) e 
seus elementos composicionais;   
  

Conteúdo temático: identificar o tema do texto;  
  
Intencionalidade: compreender qual é a intenção do texto.  
  
Recursos gráficos (aspas, travessão, negrito, etc.);  
  
Elementos semânticos: compreender o significado de palavras e/ou expressões no texto 
selecionado;  
  
Uso de pronomes e pronomes adjetivos possessivos como elementos de referência no texto;  
  
Cores, números, alimentos, animais, meios de transporte, esportes, profissões, cumprimentos e 

saudações, meses do ano, dias da semana, membros da família e materiais escolares.  
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Exame Supletivo – Ensino Fundamental 

CONTEÚDOS DE ARTE 

História da Arte  
 Artes Visuais  
 
 Composição: bidimensional, tridimensional, figurativo, abstrato, composição cromática, 
perspectiva, planos, profundidade, simetria e assimetria, técnicas (pintura, fotografia, 
desenho, gravura, pontilhismo, grafitti, escultura, história em quadrinhos, modelagem, 
arquitetura, colagem), gênero (retrato, natureza morta, paisagem, cenas do cotidiano, 
cenas históricas). 
    
Movimentos e períodos: Arte Românica, Arte Medieval, Romantismo, Barroco, Arte gótica, Arte 
bizantina, Impressionismo, Expressionismo, Realismo, Cubismo, Romantismo, Abstracionismo, 
Dadaísmo, Surrealismo, Op art., Pop art., Arte greco-romana, Arte moderna, Vanguardas artísticas, 
Arte no séc. XX, Arte contemporânea, Arte popular, Arte Brasileira, Arte Paraense (Marajoara); Arte 
Rupestre,  Arte africana, Arte indígena e Muralismo.   
  
Dança   
 

Movimentos e períodos: Rap, funk, tecno, dança renascentista, Hip hop, dança medieval, clássica, 
moderna, contemporânea, paraense, popular, Brasileira, africana, indígena e folclórica. 

   
Música   
  
 Composição: ritmo, melodia, harmonia, escrita musical; gêneros (popular, erudito, folclórico, 
étnico, sertanejo), técnicas (vocal, instrumental, mista), ópera.  
 Movimentos e períodos: música popular, música popular Brasileira, música étnica, música 
engajada, rap, funk, tecno, indústria cultural, música contemporânea, música africana e música afro-
Brasileira.  

 
Teatro 

   
 Elementos formais: ação e personagem (expressões corporais, vocais, gestuais e faciais).    
Composição: cenografia, roteiro, enredo, técnicas (jogos teatrais, teatro direto e indireto, mímica e 
pantomima, circo), gêneros (tragédia e comédia) e sonoplastia.  
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Exame Supletivo – Ensino Fundamental  

CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

  
Histórico da Educação Física  
  

• O que é Educação Física;  

• Breve histórico da Educação Física;  

Higiene e saúde  
  

• A importância da higiene na Educação Física;  

• Conceito de saúde;  

• Tipos de higiene (física, social e mental);  

Esportes  
  

• O que é esporte?  

• Modalidades esportivas (individuais, coletivas e duplas) e suas definições;  

  

Jogos e brincadeiras  
  

• Jogos e brincadeiras populares (amarelinha, elástico, peteca, corrida de sacos, jogo do pião, 

queimada);  
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Exame Supletivo – Ensino Fundamental  

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA   

  
NÚMEROS NO DIA A DIA  
  
- Sistema de numeração decimal;  
- Números naturais;  
- Números inteiros;  
- Fração;  
- Porcentagem;  
- Números racionais;  
- Múltiplos e divisores;  
- Potenciação e radiciação;  
- Equação do 1º grau;  
- Equação do 2º grau;  
- Razão e proporção;  
- Regra de três simples e composta.  
- Grandezas e medidas  
- Sistema monetário;  
- Medidas de massa, comprimento, tempo e área.  
  
GEOMETRIA  
  
- Geometria plana: ponto, reta, plano, semirreta, polígonos e segmento de reta.   
- Geometria espacial: sólidos geométricos e suas planificações;  
  
TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO  
  
- Leitura e interpretação de dados, tabelas, gráficos e pesquisas estatísticas.  
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Exame Supletivo – Ensino Fundamental  

CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS   

  
A CIÊNCIA NO MUNDO EM QUE VIVEMOS  
- Teoria sobre a origem e a evolução do universo.  
- Movimento de translação e rotação;  
- Solo;  
- Conceito de matéria e sua constituição com base nos modelos atômicos;  
  
ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS SERES VIVOS 
  
- Características gerais dos seres vivos;  
- Sistema nervoso, sensorial, reprodutor, endócrino, digestório, cardiovascular 
respiratório e excretor;  
- Cadeia alimentar.  

Corpo humano  
• Partes do corpo humano;  

• Sistema locomotor humano (esqueleto, articulação e músculos);  
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Exame Supletivo – Ensino Fundamental  

CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA  

Dinâmica do planeta  
• Formas, movimentos e as estações do ano;  

• Tipos de clima e relevo;  

Tipos de orientação, instrumentos de localização  
• Pontos cardeais e colaterais;  

• Escalas, mapas, bússola e fusos horários; 

•   

Espaço geográfico e vida humana  
• Paisagens naturais e humanizadas / rural e urbana;  

• Homem e natureza / impactos ambientais;  

• Regionalização;  

• Conflitos no Oriente Médio;  

• Atualidades: questões políticas no Brasil e no mundo. 

Comércio e serviços  
• Blocos econômicos como fatores de organização da economia mundial em suas relações 

de poder na nova ordem mundial;  
• Circulação de pessoas e mercadorias (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos) no território 

brasileiro.  
• Sociedade de consumo e a sustentabilidade 

  
Causas e consequências da exclusão social  

• Industrialização / urbanização;  
• Globalização e organizações econômicas;   
• Movimentos socioespaciais urbanos e as reivindicações pelo direito na cidade: transporte, 

moradia, saneamento, lazer;  
• Problemas ambientais urbanos e sua relação com o consumo dos recursos: os depósitos 

de lixo e as diferentes poluições;  
• Problemas socioambientais da exploração dos recursos naturais.  
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Exame Supletivo – Ensino Fundamental  

CONTEÚDOS DE HISTÓRIA  

  
Revolução industrial  
 
• Manufatura e maquino fatura;  
• Processo de industrialização no Brasil;  
• Trabalho feminino e infantil;  
  
Nos tempos da escravidão africana  
  
• Brasil Colônia: escravidão as formas de resistência dos escravizados;    
• Aspectos culturais dos povos africanos.  
• Aspectos culturais dos povos indígenas.  

  
Brasil durante o século XX  
  
• Movimentos migratórios;   

• Governos autoritários;  

Repúblicas: Contestações e revoltas  
  
• A Revolta de Canudos;  
• O Cangaço;  
• A Revolta da Vacina;  
• A Revolta da Chibata;  
• Movimentos sociais de Resistências no Brasil atual (Diretas-já, Impeachment do presidente 

Collor)  
  
Minorias sociais e a luta por direitos.  
  
• O mundo cidadão e a luta por direitos;  

• Os direitos dos indígenas, das mulheres e dos idosos;  
• As conquistas do movimento negro no Brasil;  
• Liberdade religiosa;  

  
História de Canaã dos Carajás  
  
• Surgimento;  
• História do hino;  
• Economia;  

  


