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EDITAL N° 008, DE 11 DE JULHO DE 2019 

 
SIMULADO NUCE – IFPE 

 
O NUCE – Núcleo de Concursos Especial LTDA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará no dia 28 de julho de 
2019, em sua sede, localizado na Rua Joaquim Felipe, nº 60, Boa Vista, Recife/PE, um SIMULADO a fim de propiciar aos seus 
alunos um treinamento para o exame teórico do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), o qual se regerá de acordo com as 
instruções estabelecidas neste Edital. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
I -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.  O SIMULADO realizar-se-á, obedecendo às normas deste Edital. 
 

II -  DA PREMIAÇÃO 
 
1. O NUCE, por deliberalidade, compromete-se a entregar os seguintes prêmios aos participantes: 
 
a)  1º colocado: R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. 
b)  2º colocado: R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie. 
c)  3º colocado: R$ 100,00 (cem reais), em espécie. 
 
1.1. Requisito: a premiação será APENAS concedida aos alunos regularmente MATRICULADOS no curso do IFPE do NUCE 

CONCURSOS. 
 
III -  DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DAS PREMIAÇÕES 
 
1. O candidato aprovado entre os 03 (três) primeiros lugares do SIMULADO de que trata este Edital será investido de sua referida 

premiação se atender as seguintes exigências, na data da entrega do prêmio: apresentar os documentos comprobatórios, que o bem 
identifique. 

2. O candidato apenas receberá a premiação caso tenha respeitado todas as regras presente neste Edital. 
3.  Quanto ao provimento dos prêmios será divulgado no site do NUCE www.nuceconcursos.com.br, e obedecerá, rigorosamente, à 

ordem de classificação. 
 
IV -  DAS INSCRIÇÕES 
 
1.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.1.  De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato deverá recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos 

os requisitos e condições exigidos para o SIMULADO. 
1.2  O valor da taxa de inscrição referente ao SIMULADO será:  
       

Valor da Inscrição: R$ 10,00 (dez reais) 
2.  As inscrições ficarão abertas exclusivamente nas recepções do NUCE Boa Vista no horário das 08h às 21h (horário local) até o 

dia 25/07/2019. 
3.  O pagamento do valor da inscrição deverá, necessariamente, ser feito em espécie. 
3.1.  É dever do candidato manter sob sua guarda cópia do Requerimento de Inscrição paga e assinada inclusive quando da realização 

do SIMULADO, de maneira a dirimir eventuais dúvidas. 
3.2.  No dia da prova, o candidato deverá procurar seu nome na listagem fixada na porta das salas para identificar o local que realizará 

a prova.  
3.3.  Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, após a data do SIMULADO. 
4.  O candidato portador de deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la no ato 

da inscrição.  
5.  O candidato que não o fizer até no ato da inscrição, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida. 
6.  O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
 
V - DAS PROVAS 
1.  O SIMULADO constará das provas, número de questões e duração constantes na tabela abaixo. 
 

Data Matéria Quantidade de questões Horário 
 
28/07/2019 (domingo) 

Língua Portuguesa 10  
Das 9h às 12h (horário local) Matemática 10 

História, Geografia e Ciências 10 
 

 
2.  A prova conterá o total de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e 

apenas uma resposta correta.  
2.1  Todas as questões possuem o mesmo peso.  
2.2  A prova será elaborada com base nos conteúdos programáticos do Anexo I deste Edital. 
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VI -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
1.  A aplicação das Provas Objetivas será realizada no período da MANHÃ, conforme no quadro do item V. 
1.1.  Os portões fecharão impreterivelmente às 08h50min. (horário local). 
1.2.  Após este horário, os candidatos poderão realizar a prova desde que não mais submetido às regras do presente Edital, ficando 

concedida apenas a utilização das questões para serem realizadas no prédio do NUCE sem reembolso do valor pago no ato da 
inscrição. 

1.3.  O candidato poderá ausentar-se do local de prova após 01h do início do SIMULADO. 
2.  Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e nos horários definidos no Recibo Informativo 

e no site do NUCE. 
3.  Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando o DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL 

que bem o identifique. 
4.  O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação 

no SIMULADO. 
5.  Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
6.  O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA.  
6.1  O candidato deverá preencher os alvéolos na Folha de Respostas da Prova Objetiva. 
6.2  Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.  Durante a realização do SIMULADO, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem 

a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
8.  Poderá ser excluído do SIMULADO o candidato que: 
a)  apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância; 
b)  não apresentar documento que bem o identifique; 
c)  ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
d)  ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas; 
e)  fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o 

fornecido pelo NUCE no dia da aplicação das provas; 
f)  for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina 

calculadora ou similar; 
9.  No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova 

estabelecidos no Edital, o NUCE procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação da comprovação de pagamento. 
 
VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS  
1.  A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem. 
2.  Na hipótese de igualdade de nota final, para efeito de desempate, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios: 
2.1. Maior idade registrada em documento oficial;  
2.2  Acertar o maior número de questões em Matemática; caso o empate persista, o desempate será de acordo com o maior número de 

acerto nas questões de Português do simulado. 
 
IX -  DOS RECURSOS 
1.  Será admitido recurso quanto: 
a)  às questões das provas e gabaritos preliminares; 
b)  ao resultado das provas. 
2.  O prazo para interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil após a divulgação do gabarito preliminar que lhes disser respeito, 

tendo como termo inicial o 1° dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido. 
3.  Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo 

desconsiderado recurso de igual teor. 
4.  Os recursos deverão ser impetrados exclusivamente por meio do site do NUCE recursos@nuceconcursos.com.br, de acordo com 

as instruções constantes neste edital. 
4.1  O NUCE não se responsabilizará por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 

4.2  Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 
5.  As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio do site do NUCE www.nuceconcursos.com.br, e ficarão 

disponibilizadas pelo prazo de 1 (um) dia, a contar da data de sua divulgação. 
6.  O NUCE constitui a última instância para o recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais. 
7.  Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a)  cujo teor desrespeite os examinadores; 
b)  que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e com as instruções disponibilizadas no site do NUCE; 
c)  sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente. 
 
X –  DO RESULTADO FINAL 
1.  O resultado final do SIMULADO, após decididos todos os recursos interpostos, será divulgado em listagem com a colocação 

individual de cada candidato no site do NUCE www.nuceconcursos.com.br.  
 
XI -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. No ato da inscrição, o candidato autoriza a inclusão de seu nome, nota e classificação no site do NUCE www.nuceconcursos.com.br, 

como também seu local de prova em caso de mudança. 
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2. Aos candidatos que ficarem entre os 03 (três) primeiros colocados, autorizam o uso da imagem como forma de confirmação da 
entrega dos referidos prêmios e veiculação dos meios de comunicação cabíveis à autenticidade do SIMULADO. 

 
 

ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

PORTUGÊS 
 
Gêneros e tipos textuais 
Variação linguística 
Estrutura e formação de palavras 
Semântica: sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos e parônimos 
Novo Acordo 
 
MATEMÁTICA 
 
Problemas com as quatro operações 
Múltiplos e divisores 
MMC e MDC 
Conjunto dos números inteiros 
Conjunto dos números racionais 
Operações com números decimais 
Geratriz de uma dízima periódica 
Sistema legal de medidas 
Razão e proporção 
Divisão proporcional 
Regra de três 
Porcentagem 
Médias 
 
GEOGRAFIA 
 
População 
Urbanização  
Formações vegetais 
 
HISTÓRIA 
 
Os militares no poder (1891-1894) 
As oligarquias e o domínio político no Brasil (1894-1930) 
O coronelismo e a política dos governadores 
Revoltas populares na República Velha 
Segunda Guerra Mundial 
 
CIÊNCIAS 
 
Ecologia  
Sistema Circulatório  
Sistema Digestório  
Classificação dos Seres Vivos 


