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PREFEITURA DE FORTALEZA 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS – IMPARH 

 
 

SELEÇÃO PARA O CENTRO DE LÍNGUAS DO IMPARH 
SEMESTRE 2016.2 

 
 
 

ADITIVO AO EDITAL Nº 58/2016 
 
 
 

O Presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias e em conformidade com o art. 3º, XII, do Anexo I do Decreto Municipal nº 10.187, 

de 17 de novembro de 1997, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos da Seleção Pública regulada pelo Edital nº 58/2016; 

 

CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública para rever, ex officio, os atos por ela 

praticados; 

 

CONSIDERANDO a atenção aos princípios da legalidade e da publicidade; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atender ao plano pedagógico dos cursos de idiomas do Centro de Línguas 

do IMPARH; 

 

CONSIDERANDO a conveniência e a oportunidade inerentes à atividade da Administração Pública, 

 

DIVULGA o presente ADITIVO ao Edital nº 58/2016, nos seguintes termos: 

 

- Ficam alterados os itens e subitens descritos abaixo, cuja redação passa a vigorar na forma que segue: 
 
 
4.2. A prova objetiva para o preenchimento de todas as vagas ofertadas nesta Seleção constará de 40 (quarenta) 

questões, observado o que segue: 

a) para os candidatos que concorrem às vagas previstas para os cursos de línguas estrangeiras (italiano, francês, 

espanhol, alemão e inglês), a prova objetiva versará sobre língua portuguesa e conhecimentos gerais, de acordo 

com o conteúdo programático previsto no anexo II, e terá caráter eliminatório e classificatório; 

b) para os candidatos que concorrem às vagas previstas para o curso de português, a prova objetiva versará 

sobre conhecimentos gerais, de acordo com o conteúdo programático previsto no anexo III, e terá caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

[...] 

 

4.2.1. As questões da prova objetiva serão distribuídas da forma que segue: 
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a) para os candidatos que concorrem às vagas previstas para os cursos de línguas estrangeiras (italiano, francês, 

espanhol, alemão e inglês) 

 

QUADRO I 

Prova objetiva – Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais 

Prova – Conteúdo Nº de questões 

Língua Portuguesa 20 

Conhecimentos Gerais 

Área I - História e Geografia do Ceará 05 

Área II - História e Geografia do Brasil 05 

Área III - Atualidades 10 
 

 

b) exclusivamente para os candidatos que concorrem às vagas previstas para o curso de português: 

 

QUADRO II 

Prova objetiva – Conhecimentos Gerais 

Prova – Conteúdo Nº de questões 

Área I - História e Geografia do Ceará 15 

Área II - História e Geografia do Brasil 15 
Área III – Atualidades 10 

 

[...] 

 

5.4. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate ocorrerá levando em consideração as especificidades do 

processo seletivo e de acordo com o curso, o dia e o horário escolhidos. 

 

[...] 

 

9. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADE DATA PROVÁVEL 

Solicitação de inscrição pela Internet 30/maio a 26/junho/2016 

Entrega da documentação dos alunos da rede pública na DICES/IMPARH 
(conforme subitem 2.3.4) 

20 a 28/junho/2016 (exceto aos 
sábados, domingos e feriados) 

Solicitação de devolução de taxa de inscrição (exclusivamente para os candidatos 
inscritos que concorrem às vagas previstas para os cursos de línguas 
estrangeiras e cuja inscrição tenha sido realizada até a data de 03 de junho de 
2016) 

Até 28/junho/2016 (exceto aos sábados, 
domingos e feriados) 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição  1º/julho/2016 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação da inscrição 04 e 05/julho/2016 

Resultado definitivo da solicitação de inscrição  06/julho/2016 

Divulgação do local das provas – cartão de identificação 06/julho/2016 

Aplicação da prova objetiva 10/julho/2016 

Divulgação do gabarito preliminar 10/julho/2016 

Recurso administrativo contra questões e/ou gabarito preliminar 11 e 12/julho/2016 

Divulgação do gabarito definitivo 18/julho/2016 

Resultado preliminar da prova objetiva 19/julho/2016 

Recurso administrativo contra o resultado preliminar da prova objetiva 20 e 21/julho/2016 

Resultado final e ato de homologação 28/julho/2016 

 

 

- A alínea “b” do subitem 8.1 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

b) obtiver nota ZERO em qualquer uma das provas (língua portuguesa ou conhecimentos gerais), especificamente 

no caso dos candidatos que concorrem às vagas previstas para os cursos de línguas estrangeiras; 
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- O anexo II passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EXCLUSIVAMENTE PARA OS CANDIDATOS QUE CONCORREM ÀS VAGAS 
DOS CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS) 

 

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 
1. FONÉTICA 
 
1.1.  Fonemas – vogais – consoantes – semivogais 
1.2. Encontros vocálicos (ditongo – tritongo – hiato) 
1.3. Encontros consonantais 
1.4. Dígrafos 
1.5. Classificação dos vocábulos quanto à posição do acento tônico 
1.6. Divisão silábica 
 
2. ORTOGRAFIA 
 
2.1. Emprego de letras 
2.2. Acentuação gráfica 
2.3. Emprego de inicial maiúscula 
 
3. MORFOLOGIA 
 
3.1. Substantivo 
3.2. Artigo 
3.3. Adjetivo 
3.4. Numeral 
3.5. Pronome 
3.6. Verbo 
3.7. Advérbio 
3.8. Preposição 
3.9. Conjunção 
 
4. SINTAXE 
 
4.1.  Termos da oração 
4.2. Orações coordenadas 
4.3. Orações subordinadas 
4.4. Concordância nominal 
4.5. Concordância verbal 
 
5. SEMÂNTICA 
 
5.1. Sinonímia 
5.2. Antonímia 
5.3. Paronímia 
5.4. Homonímia 
 
6. TEXTO 
 
6.1. Interpretação de texto 

 
 

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
1. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ (ÁREA I) 
 
1.1. Paisagens do Ceará (litoral – sertão – serra) 
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1.2. Povos indígenas habitantes do Ceará antes da colonização 
1.3. O processo de ocupação do espaço cearense 
1.4. As principais manifestações da cultura popular cearense 
1.5. A prática política das oligarquias e do coronelismo no Ceará 
1.6. A política no Ceará atual 
1.7. Manifestações culturais do Ceará na atualidade 
 
2. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL (ÁREA II) 
 
2.1. O relevo, o litoral, a vegetação, o clima, a hidrografia, a população, a agricultura, a indústria e o comércio das 
diversas regiões do Brasil, suas peculiaridades, semelhanças e diferenças 
2.2. Características econômicas, políticas, sociais, religiosas e culturais do Brasil Colônia 
2.3. A crise do sistema colonial 
2.4. O império (1822 – 1831 / 1840 – 1889) 
2.5. O período regencial (1831 – 1840) 
2.6. A República Velha (1889 – 1930) 
2.7. A Revolução de 30 
2.8. A Era Vargas (1930 – 1945) 
2.9. A Redemocratização (1945 – 1964) 
2.10. O Golpe de 1964 
2.11. A Ditadura Militar (1964 – 1985) 
2.12. A Redemocratização (de 1985 até os dias atuais) 
 
3. ATUALIDADES (ÁREA III) 
 
Acontecimentos econômicos, políticos, sociais e culturais no Ceará, no Brasil e no mundo 

 

 

- Ficam incluídos os seguintes subitens: 

 

1.1.1. O processo seletivo será realizado de forma distinta para o preenchimento de vagas para os cursos de 

línguas estrangeiras e para o curso de português do Centro de Línguas do IMPARH, especialmente no que diz 

respeito ao conteúdo programático estabelecido para a prova objetiva. 

 

[...] 

 

2.5. Os candidatos regularmente inscritos (e com a taxa paga) até a data de divulgação do Aditivo ao Edital nº 

58/2016 poderão requerer a devolução da taxa de inscrição. 

 

[...] 

 

2.5.1. A restituição da taxa paga deverá ser requerida impreterivelmente até a data de 28 de junho de 2016, 

mediante solicitação formal junto ao IMPARH e desde que prestadas as informações necessárias e apresentados 

os documentos pertinentes, na forma que segue: 

a) cópia do documento de identidade do candidato; 

b) cópia do comprovante de pagamento; 

c) dados bancários (exclusivamente no Banco do Brasil); 

d) no caso de pedido formulado por terceiro, cópia da procuração, da identidade do candidato e da identidade do 

procurador. 

 

[...] 
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5.4.1. O desempate dos que concorrem às vagas previstas para os cursos de línguas estrangeiras beneficiará o 

candidato, sucessivamente, da seguinte forma: 

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 

da Lei Federal n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) a maior nota de Língua Portuguesa; 

c) a maior idade, considerando-se ano, mês e dia. 

 

[...] 

 

5.4.2. O desempate dos que concorrem exclusivamente às vagas previstas para o curso de português beneficiará 

o candidato, sucessivamente, da seguinte forma: 

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 

da Lei Federal n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) a maior nota na Área II - História e Geografia do Brasil, da prova de conhecimentos gerais; 

c) a maior idade, considerando-se ano, mês e dia. 

 

 

- Fica incluído o seguinte anexo: 

 

ANEXO III AO EDITAL Nº 58/2016 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EXCLUSIVAMENTE PARA OS CANDIDATOS QUE CONCORREM ÀS VAGAS 
DO CURSO DE PORTUGUÊS) 

 
 

PROGRAMA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
1. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO CEARÁ (ÁREA I) 
 
1.1. Paisagens do Ceará (litoral – sertão – serra) 
1.2. Povos indígenas habitantes do Ceará antes da colonização 
1.3. O processo de ocupação do espaço cearense 
1.4. As principais manifestações da cultura popular cearense 
1.5. A prática política das oligarquias e do coronelismo no Ceará 
1.6. A política no Ceará atual 
1.7. Manifestações culturais do Ceará na atualidade 
 
2. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL (ÁREA II) 
 
2.1. O relevo, o litoral, a vegetação, o clima, a hidrografia, a população, a agricultura, a indústria e o comércio das 
diversas regiões do Brasil, suas peculiaridades, semelhanças e diferenças 
2.2. Características econômicas, políticas, sociais, religiosas e culturais do Brasil Colônia 
2.3. A crise do sistema colonial 
2.4. O império (1822 – 1831 / 1840 – 1889) 
2.5. O período regencial (1831 – 1840) 
2.6. A República Velha (1889 – 1930) 
2.7. A Revolução de 30 
2.8. A Era Vargas (1930 – 1945) 
2.9. A Redemocratização (1945 – 1964) 
2.10. O Golpe de 1964 
2.11. A Ditadura Militar (1964 – 1985) 
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2.12. A Redemocratização (de 1985 até os dias atuais) 
 
3. ATUALIDADES (ÁREA III) 
 
Acontecimentos econômicos, políticos, sociais e culturais no Ceará, no Brasil e no mundo 

 

- Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital nº 58/2016, naquilo que couber. 

 
 

Fortaleza, 03 de junho de 2016. 
 
 
 

André Ramos Silva 
Presidente do IMPARH 


