
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 
PARA A TURMA DO PRÉ-TÉCNICO DO 

EQUALIZAR 2017 
O EQUALIZAR, projeto de extensão da Universidade Federal de         
Minas Gerais (SIEX 401429), faz saber aos interessados que no          
período de 08 de novembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017,             
estarão abertas, exclusivamente pela Internet, as inscrições para o         
Processo Seletivo para o ano letivo de 2017, para o curso Pré-Técnico            
(Preparatório CEFET/COLTEC). O Processo Seletivo e a matrícula        
dos candidatos, aprovados neste Processo Seletivo, serão regidos por         
este Edital (retificado em 19 de Dezembro de 2016). 

1. Da seleção 

1.1 A seleção dos alunos para a turma de Pré-Técnico do Equalizar           
2017 consistirá nas etapas: 

a) Inscrições, que contemplam o registro de dados pessoais; 

b) Prova objetiva de múltipla escolha, a fim de se avaliar o           
candidato quanto aos conhecimentos adquiridos durante o       
Ensino Fundamental; 

c) Análise do histórico escolar do ensino fundamental, a fim de          
selecionar o público alvo do projeto.  

d) Análise socioeconômica do grupo familiar do candidato, a fim         
de confirmar o limite de renda bruta mensal per capita de 1,5            
(um vírgula cinco) salário-mínimo. 

e) Matrícula. 

1.2 Serão eliminados os candidatos que não realizarem alguma        
etapa do processo seletivo. 

1.3 Os candidatos serão selecionados por ordem decrescente de        
pontuação obtida na prova objetiva de múltipla escolha e,         
posteriormente, pela nota da análise do histórico escolar. 

 



2. Das vagas 

2.1 Serão ofertadas 40 vagas para a turma do Pré-Técnico do          
Equalizar 2016, das quais 15 vagas serão destinadas aos alunos do           
1º ano do Ensino Médio e 25 vagas aos alunos do 9º ano do              
Ensino Fundamental. A análise da pontuação para Ensino Médio e          
Ensino Fundamental será realizada separadamente. 

3. Das inscrições 

3.1 As inscrições serão abertas em 8 de novembro de 2016 e se            
encerrarão em 23 de janeiro de 2017, prazo que pode ser alterado            
única e exclusivamente pelo Equalizar, sem necessidade de qualquer         
aviso prévio aos candidatos. 

3.2 O aluno, para poder se inscrever no processo seletivo, deve: 

a) Estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em escola          
pública municipal ou estadual ou a 1ª série do Ensino Médio em            
escola pública municipal ou estadual em 2017. 

b) Possuir renda familiar bruta mensal per capita que não exceda o           
valor de 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo. 

3.3 O aluno, para poder se inscrever no processo seletivo, NÃO          
poderá: 

a) Ter abandonado anteriormente algum curso preparatório      
oferecido pelo Equalizar. 

3.4 As inscrições devem ser feitas pelo formulário fornecido no site          
da Fundação Christiano Ottoni. O link para inscrição será         
disponibilizado no portal http://fco.conveniar.com.br/Eventos/, não     
havendo qualquer outro meio de inscrição. 

3.5 Para validar as inscrições, o candidato deverá realizar o         
pagamento do boleto no valor de R$ 15,00 (quinze reais) que será           
gerado após o preenchimento do formulário. 

3.6 O candidato que não conseguir comprovar que se enquadra nos          
itens 3.2 e 3.3 deste edital, no momento da matrícula, perderá           
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automaticamente o direito à vaga, sem que haja devolução da taxa de            
inscrição. 

3.7 Também não haverá devolução da taxa caso o candidato         
desista do processo seletivo, ou seja excluído por declarar         
informações falsas, utilizar documentos falsos ou não proceder de         
acordo com este edital em qualquer momento do processo seletivo. 

3.8 A lista contendo as inscrições confirmadas pela Fundação        
Christiano Ottoni, bem como o horário e local da avaliação presencial           
será disponibilizada até o dia 31 de janeiro de 2017 no portal            
http://www.equalizar.org. O candidato que não constar na lista de         
inscrições confirmadas e que efetuou devidamente o pagamento da         
taxa de inscrição deverá entrar em contato com a equipe do Equalizar,            
por meio do e-mail rh.equalizar@gmail.com até o dia 3 de fevereiro            
de 2017. O Candidato deverá anexar, no mesmo e-mail , o          
comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

3.9 Haverá um limite de 2.000 (dois mil) inscritos pagantes neste          
processo seletivo. Assim, se houver recebimento de 2.000 (dois mil)          
pagamentos correspondentes à taxa de inscrição, as inscrições serão         
encerradas e o candidato será impossibilitado de realizar o pagamento          
de sua inscrição. No entanto, independentemente do número de         
inscritos pagantes, as inscrições serão encerradas no dia 23 de          
janeiro de 2017. 

4. Da prova objetiva 

4.1 A prova objetiva é constituída de 50 (cinquenta) questões de           
múltipla escolha, cada uma valendo 1 (um) ponto, perfazendo um total           
de 50 (cinquenta) pontos. As questões serão subdivididas da seguinte          
forma: 

a) 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa 

b) 15 (quinze) questões de Matemática 

c) 8 (oito) questões de Ciências 

d) 6 (seis) questões de História Geral e do Brasil 

e) 6 (seis) questões de Geografia 
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4.2 Nas questões dessa prova, buscar-se-á avaliar as capacidades de           
compreensão, análise, síntese e avaliação, enfatizando-se e       
valorizando-se o raciocínio e a competência crítica, mediante        
exploração de conhecimentos relativos a conteúdos dos programas        
constantes no ANEXO I deste Edital. 

4.3 Caso ocorra anulação de questão da prova por parte do Equalizar,            
o respectivo ponto será somado à nota de todos os candidatos que            
fizeram a prova. 

4.4 A realização da prova será no dia 5 de fevereiro de 2017 das             
14h às 17h. Informações sobre o local da prova, como prédio e sala,             
serão informados aos candidatos através do portal       
http://www.equalizar.org, a partir do dia 31 de janeiro de 2017. 

4.5 O candidato deverá chegar ao local de prova com 30 minutos de            
antecedência para evitar maiores transtornos, portando documento de        
identificação com foto recente e caneta esferográfica azul ou preta de           
corpo transparente. Após o início da aplicação da prova não será mais            
permitida a entrada de nenhum candidato na sala. 

4.6 O tempo de sigilo da prova é de 1 (uma) hora e 30 (trinta)             
minutos e a duração máxima é de 3 horas. 

4.7 Não será permitido o uso de quaisquer equipamentos        
eletrônicos (celulares, calculadoras, tablets , smartphones , e outros       
não mencionados) durante a prova. 

4.8 Não será permitida a consulta a qualquer tipo de material escrito           
(livros didáticos, anotações, cadernos e outros não mencionados)        
durante a prova.  
 
4.9 O candidato que for flagrado descumprindo o disposto nos itens          
4.7 e 4.8 terá a sua prova recolhida e será eliminado do processo             
seletivo.  
 
4.10 O gabarito da prova será divulgado a partir das 20 horas do dia             
5 de fevereiro de 2017 no portal http://www.equalizar.org. 
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5. Da análise socioeconômica e do histórico escolar  

5.1 Os 120 candidatos com as melhores notas obtidas na prova          
objetiva de múltipla escolha serão selecionados para a etapa de          
análise do histórico escolar e comprovação socioeconômica (limite de         
renda bruta mensal per capita de 1,5 salário-mínimo).  

5.2 Em caso de empate no 120º lugar, classificar-se-á o candidato que            
obtiver maiores notas nas provas assim sequenciadas: língua        
portuguesa, matemática, ciências, geografia e história. 

5.3 A listagem dos candidatos convocados para a análise do         
histórico escolar e comprovação da situação econômica familiar,        
contendo o local e horário, será publicada no site         
http://www.equalizar.org a partir do dia 09 de fevereiro de 2017. 

5.5 A documentação comprobatória sobre a situação      
socioeconômica do candidato, bem como o histórico escolar do ensino          
fundamental, deverá ser entregue entre os dias 15 de fevereiro de           
2017 e 18 de fevereiro de 2017 . O candidato que não apresentar             
toda a documentação exigida será desclassificado do processo        
seletivo. 

5.6 A lista com os documentos exigidos para comprovação        
socioeconômica do grupo familiar do candidato será divulgada no site          
http://www.equalizar.org a partir do dia 09 de fevereiro de 2017. 

5.7 A nota da análise do histórico escolar será calculada através da            
média entre as notas obtidas nas disciplinas de português,         
matemática, ciências, geografia e história, do 6º ao 8º ano do ensino            
fundamental, presentes no histórico escolar. 

6. Do resultado 

6.1 A classificação final dos candidatos será publicada a partir das          
17h do dia 24 de fevereiro de 2017 no portal http://www.equalizar.org. 

7. Dos recursos 

7.1 Caberá recurso contra as questões da prova até às 17h do dia            
útil subsequente à divulgação do gabarito. O recurso deverá ser          
apresentado em folhas separadas para cada questão recorrida, com         
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indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato          
e da resposta divulgada pelo Equalizar, com argumentação lógica e          
consistente, bem como a indicação clara da bibliografia pesquisada         
pelo candidato referente a cada questão. 

7.2 O recurso será dirigido à Diretoria de Recursos Humanos do          
Equalizar, devendo o requerimento ser enviado através do portal         
http://www.equalizar.org. 

7.3 Não serão aceitos recursos coletivos. 

7.4 Caberá recurso contra a classificação da prova objetiva e final          
(após análise do histórico escolar) até as 17h do dia útil subsequente            
à divulgação das mesmas. 

8. Da matrícula 

8.1 Os candidatos classificados em primeira chamada deverão       
comparecer à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a          
realização da matrícula entre os dias 01 de março de 2017 e 4 de              
março de 2017. Os alunos que não comparecerem perderão o direito           
à vaga e outro candidato será chamado para preenchê-la.  

8.2 Os demais candidatos da lista de excedentes que forem          
chamados, serão convidados a realizar a sua matrícula em data a ser            
estabelecida pelo Equalizar e publicada no site. 

8.3 O candidato aprovado, menor de 18 (dezoito) anos, deverá         
necessariamente estar acompanhado do pai, ou da mãe ou de um           
responsável, para efetuar a matrícula e para entregar os documentos. 

8.4 Maiores detalhes sobre a matrícula, como o local e os horários           
de atendimento, serão informados no endereço eletrônico       
http://www.equalizar.org. 

8.5 Para a matrícula, é necessário o pagamento de uma taxa de           
R$ 30,00 (trinta reais), via boleto que será enviado por e-mail . Essa            
taxa é única, e o curso durante todo o ano é gratuito. 
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9. Das disposições finais 

9.1 As aulas terão início em março de 2017 e terminarão em           
dezembro de 2017. O aluno classificado no Processo Seletivo         
garante sua vaga por 1 (um) ano letivo. 

9.2 O Projeto assemelha-se a outros projetos de cursinhos        
pré-vestibulares existentes, com conteúdos de Português, Matemática,       
Biologia, Física, Química, Geografia e História, ministrados por alunos         
da Universidade Federal de Minas Gerais. 

9.3 O candidato, se aprovado, deverá ter disponível o turno da          
tarde para que possa acompanhar às aulas. Monitorias serão         
oferecidas também no período da tarde. 

9.4 A frequência nas aulas e nos simulados é obrigatória. O          
aluno que não obtiver frequência mínima de 75% nas aulas por mês e             
não justificar a ausência no simulado será desligado do cursinho. 

9.5 É recomendável que os alunos tenham um período do dia em           
que possam realizar estudo individual (realizar tarefas, revisar        
conteúdos etc). 

9.6 Toda a infraestrutura do cursinho é oferecida pela Escola de          
Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais e se for          
comprovada qualquer depredação ao patrimônio público o aluno do         
pré-técnico será desligado do cursinho. 

9.7 Informações deste regulamento poderão ser alteradas pela       
direção do Projeto de Extensão Equalizar sem aviso prévio. 

10. Do prazo de validade 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua            
validade encerrada depois de decorridas 20% (vinte por cento) das          
aulas previstas para o ano letivo de 2017.  

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2016. 
Retificado em 19 de Dezembro de 2016 

Equipe Equalizar 



ANEXO I - Conteúdo programático 

LÍNGUA PORTUGUESA 
  
Interpretação de textos; Estrutura dos verbos, Verbos regulares e         
irregulares; Formas nominais do verbo; Locuções verbais; Vozes        
verbais; Advérbio; Sujeito e predicado; Tipos de sujeito / tipos de           
predicado; Concordância verbal; Preposição / combinação e       
contração; Transitividade verbal; Complementos verbais; Adjuntos      
adnominais e adverbiais; Elementos de coesão textual; Frase, oração         
e período; Ordem direta e ordem inversa; Complemento nominal;         
Aposto e vocativo; Pontuação; Regência nominal e regência verbal;         
Acentuação; Uso do hífen. 
  
MATEMÁTICA 
  
Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais;        
Potenciação; Radiciação; Notação científica; Proporcionalidade direta      
e inversa; Razão e proporção; Grandezas proporcionais; Regra de três          
simples e composta; Porcentagem; Linguagem algébrica; Valor       
numérico de uma expressão; Operações com expressões algébricas;        
Equações algébricas; Produtos notáveis; Fatoração; Classificação e       
operações com polinômios; Equações de Primeiro Grau; Sistema de         
Equações de Primeiro Grau; Figuras planas; Ângulos formados por         
retas paralelas e duas transversais; Congruência de triângulos;        
Construções geométricas; Semelhança de triângulos; Pontos notáveis       
de um triângulo; Simetrias; Sistema legal de unidades de medidas;          
Medidas de comprimento e perímetros; Áreas e suas medidas;         
Volumes, capacidades e suas medidas; Medidas de ângulos; Áreas         
laterais e totais de figuras tridimensionais; Planificação de figuras         
tridimensionais; Organização e apresentação de um conjunto de        
dados em tabelas ou gráficos; Noções de probabilidade e estatística          
descritiva; Noções de raciocínio lógico. 
  
 
 
 
 
 
 
 



CIÊNCIAS 
  
A vida nos ecossistemas brasileiros; Critérios de classificação dos         
seres vivos; Impactos ambientais e extinção de espécies; Reciclagem         
e preservação ambiental; Materias e suas propriedades; Estados        
físicos dos materias; Temperatura de fusão e de ebulição; Mudança          
de estados físicos dos materiais; Formação, fertilidade e conservação         
de solos; Técnicas de conservação dos solos; Ação de         
micro-organismos na produção de alguns alimentos; Ação de        
micro-organismos na produção reciclagem de materias;      
Disponibilidade e qualidade da água; Doenças de veiculação hídrica;         
Obtenção de energia pelos seres vivos: fotossíntese, respiração        
celular e fermentação; Fósseis como evidências da evolução; Seleção         
natural; Adaptações reprodutivas dos seres vivos; Bioquímica celular;        
Citologia; Histologia; Sistemas do corpo humano e suas integrações;         
Órgãos dos sentidos; Reino Monera, Fugi, Protista, Vegetal e Animal;          
Funções de nutrição no corpo humano; Doenças infecciosas e         
parasitárias; Saúde preventiva; Reprodução humana: características e       
ação hormonal; Métodos contraceptivos; Mudanças na adolescência;       
Drogas e sistema nervoso; A Terra no espaço; Introdução ao conceito           
de átomo; Características herdadas e as influências do ambiente;         
Tópicos de biotecnologia; Produção de energia elétrica: custos        
ambientais e alternativas; Regulação de temperatura nos seres vivos. 
  
HISTÓRIA 
  
Conceitos históricos; Pré história; Antiguidade; Antiguidade Clássica;       
Cristianismo; Crise do Império Romano; Povos bárbaros; Império        
Bizantino; Islamismo; Alta Idade Média; Feudalismo; Baixa Idade        
Média; Idade Moderna: Formação dos Estados Nacionais;       
Absolutismo; Renascimento; Reformas Protestantes; Expansão     
Marítima; Mercantilismo; Povos da América; Colonização Espanhola;       
Colonização Inglesa; Período Pré-cabralino: povos indígenas; Brasil       
colônia: Administração Colonial; Economia e sociedade do açúcar;        
África no comércio internacional; Escravidão Colonial; Mineração;       
Rebeliões Coloniais; Iluminismo; Revolução Inglesa; Revolução      
Industrial; Revolução Francesa; Período Napoleônico; Revoluções      
Liberais; Unificação da Itália e Alemanha; Crise do sistema colonial;          
Independência das 13 colônias; Independência da América       
Espanhola; Vinda da Família Real e Independência do Brasil; Brasil          
Império: Primeiro Reinando; Período Regencial; Rebeliões Regenciais;       
Segundo Reinado; Guerra do Paraguai; Crise do Império e         



Proclamação da República; Segunda Revolução Industrial e       
Imperialismo. 
  
GEOGRAFIA 
  
A geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do          
mundo: a construção do espaço: os territórios e os lugares (o tempo            
da sociedade e o tempo da natureza); a conquista do lugar como            
conquista da cidadania. O Estudo da natureza e sua importância para           
o homem: os fenômenos naturais, sua regularidade e possibilidade de          
previsão pelo homem; a natureza e as questões socioambientais. O          
campo e a cidade como formações socioespaciais: o espaço como          
acumulação de tempos desiguais; a modernização capitalista e a         
redefinição nas relações entre o campo e a cidade; o papel do Estado             
e das classes sociais e a sociedade urbano-industrial brasileira; a          
cultura e o consumo: uma nova interação entre o campo e a cidade. A              
cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do         
mundo: da alfabetização cartográfica à leitura crítica e mapeamento         
consciente; os mapas como possibilidade de compreensão e estudos         
comparativos das diferentes paisagens e lugares. A evolução das         
tecnologias e as novas territorialidades em redes: a velocidade e a           
eficiência dos transportes e da comunicação como novo; paradigma         
da globalização; a globalização e as novas hierarquias urbanas. Um          
só mundo e muitos cenários geográficos: estado, povos e nações          
redesenhando suas fronteiras; uma região em construção: o Mercosul;         
paisagens e diversidade territorial no Brasil. Modernização, modo de         
vida e a problemática ambiental: o processo técnico-econômico, a         
política e os problemas socioambientais; alimentar o mundo: os         
dilemas socioambientais para a segurança alimentar; ambiente       
urbano, indústria e modo de vida; o Brasil diante das questões           
ambientais; ambientalismo: pensar e agir. 
 
 
 
 
 
 

 


