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EDITAL Nº 08 /2022/DG– CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 

PROGRESSÃO PARCIAL - EXAME ADICIONAL I 
 
A Diretora-Geral Substituta do Instituto Federal de Alagoas – Campus Santana do 
Ipanema, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Regulamento da 
Progressão Parcial, Portaria nº 653/GR, 30 de março de 2017, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições o Exame       
Adicional I. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E REQUISITOS 
 

1. Entende-se por Exame Adicional a avaliação que será ofertada aos alunos 
matriculados no ano letivo 2022, cujo resultado substituirá a média final do 
componente curricular. 

 
2. A aplicação e acompanhamento do Exame Adicional serão coordenados por 

Comissão específica para tal fim, nomeada por Portaria. 
 

3. É condição para realização do Exame Adicional I que o aluno tenha frequência 
e nota nas atividades avaliativas do componente curricular. 

 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 

4. Os estudantes devidamente matriculados no Ano Letivo 2022, já se encontram 
automaticamente inscritos no Exame Adicional I, sendo necessário 
comparecer na data e local ajustados neste edital, para realização da 
avaliação. 
 

 
DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO NO EXAME 
 

1. A avaliação ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2022, de forma 
presencial, conforme calendário definido, no contraturno do(a) estudante, no 
horário das 9:00 às 10:40 e das 14:00 às 15:40. 

 
2. As provas do Exame Adicional I serão aplicadas por servidores do campus 

Santana do Ipanema, lotados no Departamento de Ensino. 
 



3. O avaliado ficará impedido do uso de celulares e quaisquer outras formas de 
aparelhos e/ou equipamentos eletrônicos durante a realização do exame. 

 
4. Caso um celular ou qualquer outra forma de aparelho e/ou equipamento 

eletrônico venha a ser detectado(a), ou vibrar ou emitir som durante a 
realização da prova, o(a) avaliado(a) terá nota zero atribuída ao Exame 
Adicional I. 

 
5. Durante a realização da avaliação, o estudante só poderá se ausentar do local 

de realização do exame, por motivo de saúde ou ida à toalete, acompanhado 
de um dos servidores do IFAL. 

 
6. Nos exames o aluno deve ser capaz de ler e interpretar textos e responder 

questões de múltipla escolha e/ou dissertativas. 
 
7. O aluno que chegar, injustificadamente, após o início da atividade terá nota 

zero atribuída no Exame Adicional I. 
 
8. O aluno deverá utilizar somente caneta esferográfica na cor azul ou preta, para 

fazer a prova. 
 
9. Para desempenho satisfatório nos exames, a comissão considerará o 

aproveitamento de no mínimo 60% do exame.  
 
10. A avaliação terá atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo 

considerado o aluno habilitado a progredir se obtiver, no mínimo, 6 (seis) 
pontos. 

 
 
 
CONTEÚDOS DA PROVA POR COMPONENTE CURRICULAR 

 

11. Os conteúdos programáticos dos componentes curriculares constam no 
Anexo I deste edital. 

 
12. A prova do Exame Adicional será composta de 10 (dez) questões objetivas de 

múltipla-escolha. 
 

 
 
DO CALENDÁRIO DO EXAME ADICIONAL 
 

Componente Curricular Data 

Integrados  
Biologia I  12/12/2022 
Contabilidade Básica  12/12/2022 
Desenho  12/12/2022 
Direito do Trabalho e Cálculo Trabalhista  14/12/2022 
Direito Público e Privado  14/12/2022 
Educação Física  14/12/2022 



Empreendedorismo e Inovação  13/12/2022 
Geografia I  13/12/2022 
Geografia III  13/12/2022 
Gestão de Projetos  13/12/2022 
Língua Portuguesa  13/12/2022 
Marketing  13/12/2022 
Matemática  13/12/2022 
Matemática II  13/12/2022 
Química III  13/12/2022 
Zootecnia  14/12/2022 
Zootecnia III  12/12/2022 

Subsequente  
Agricultura I  13/12/2022 
Tecnologia da Informação na Agropecuária  13/12/2022 
Mecanização e Práticas de Conservação do Solo  13/12/2022 
Organizações Sociais e Políticas Públicas no Meio Rural  12/12/2022 
Gestão da Propriedade Rural  12/12/2022 

 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

13. Os/As professores(as) responsáveis deverão entregar os resultados das 
avaliações das provas à Coordenação Pedagógica até a manhã do dia 16 de 
dezembro de 2022. 

 
14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Exame Adicional I da 

Progressão Parcial. 
 
 

 
Santana do Ipanema, 02 de dezembro de 2022. 
 
 

ANNA SOFIA COSTA NERI 

Diretora-Geral Substituta do IFAL – Campus Santana do Ipanema 
Portaria nº 1235/Ifal, de 12 de abril de 2022



ANEXO I 

 

COMPONENTES CURRICULARES 
(INTEGRADOS) 

CONTEÚDOS 

Biologia 1  Introdução a ecologia; Cadeias e teias 
alimentares; Ciclos biogeoquímicos; Relações 
entre os seres vivos; Impactos ambientais. 

Contabilidade Básica Introdução a Contabilidade: Conceito; 
Objetivo; Objeto; Usuários da Contabilidade; 
Função da Contabilidade. 
Equação Patrimonial: Ativo; Passivo; 
Patrimônio Líquido. 
Classificação das Contas: Contabilização 
contas devedoras; Contabilização contas 
credoras. 

Desenho  
 

Geometria descritiva: estudo do ponto; 
Vistas ortográficas; 
Perspectiva isométrica. 

Direito do Trabalho e Cálculo 
Trabalhista  

Princípios do Direito do Trabalho 
Relação de Trabalho x Relação de emprego 
Interrupção e Suspensão do Contrato de 
trabalho 
Direito das Gestantes 
Repouso Semanal Remunerado e Férias 
Rescisão do Contrato de Trabalho 

Direito Público e Privado  Direito Constitucional; 
Direito Administrativo; 
Direito do Consumidor. 

Educação Física  Conforme apostila disponibilizada pelo 
professor. 

Empreendedorismo e Inovação 
 

Perfil Empreendedor: mitos e verdades sobre 
Empreendedorismo; 
Intraempreendedorismo e Empreendedorismo 
Corporativo; 
Design Thinking e Empreendedorismo. 

Geografia  Ciências geográficas; Cartografia; Geologia; 
Climatologia. 

Geografia 3  Formação territorial do Brasil; 
Regionalização do Espaço Brasileiro; 
Estrutura Geológica do Brasil; 

Formas de Relevo do Brasil. 
Gestão da Propriedade Rural 
 

Relações interpessoais. 
Empreendedorismo.Planejamento. Produção. 
Comercialização. Estudo da Extensão Rural: 
conceitos, objetivos e métodos. 

Gestão de Projetos  Concepção inicial sobre projetos: A natureza    
de um projeto; 
Estruturas de administração de projetos; 
Proposta inicial, análise de viabilidade e   
formalização do projeto. 
 Estrutura e formatação de um projeto; 
Planejamento, requisitos e escopo. 



Língua Portuguesa  Linguagem, comunicação e interação – 
gêneros textuais, cartum, charge, história em 
quadrinhos e tirinha; 
Literatura Texto literário e texto não literário; 
Gramática – fonemas, letras e acentuação 
gráfica; 
Produção textual – gênero textual resumo. 

Marketing  Conceito e Evolução do Marketing; 
Ambiente de Marketing; 
Funções do Marketing; 
Introdução ao comportamento do consumidor; 
Segmentação de Mercado; 
 Composto Mercadológico; 
Identificar e diferenciar os fatores dos 
ambientes de marketing (Micro e 
Macroambiente);  
Caracterizar as funções de marketing 
(análise, planejamento, implementação e 
controle) e a importância do planejamento 
estratégico de marketing;  
Compreender os processos de compra e suas 
principais influências;  
Identificar as variáveis e os requisitos para a 
segmentação de mercado;  
Conhecer os elementos que compõem o 
composto mercadológico (preço, praça, 
promoção e produto); 

Matemática  Conjuntos;  
Função do 1º grau e do 2º grau; 
Função exponencial;  
Progressão Aritmética (PA) e Progressão 
Geométrica (PG). 

Matemática 2  Razões trigonométricas 
Lei dos senos e dos cossenos 
Matrizes e determinantes 
Sistemas lineares 
Geometria plana 

Química 3  Introdução à química orgânica (tipo de cadeia 
orgânica): quanto ao fechamento da cadeia; 
quanto a disposição dos átomos; quanto aos 
tipos de ligação; quanto à natureza dos 
átomos. 
Representações das cadeias carbônicas 
(fórmulas: estrutural, estrutural condensada, 
molecular e em traços). 
Hidrocarbonetos: definição, fórmula geral e 
nomenclatura. 
Funções orgânicas oxigenadas. 

Zootecnia  Manejo Reprodutivo dos caprinos e ovinos; 
Características produtivas dos ovinos e 
caprinos. 
Morfologia das abelhas, produtos das abelhas 
e organização social das abelhas. 

Zootecnia III  Manejo Reprodutivo dos caprinos e ovinos; 
Características produtivas dos ovinos e 



caprinos; 
Morfologia das abelhas, produtos das abelhas 
e organização social das abelhas. 



COMPONENTES CURRICULARES 
(SUBSEQUENTE) 

CONTEÚDOS 

Agricultura I Sistemas de Produção Vegetal: Agricultura 
Convencional e Agroecologia. 
Fundamentos Básicos de Ciência do Solo. 
Manejo do Solo e Nutrição em Olerícolas. 
Olericultura: introdução; origem e 
classificação; planejamento e exploração; 
produção de mudas; sistemas de cultivo para 
olerícolas de raiz, folha, flor, fruto, bulbo e 
tubérculos. 

Mecanização e Práticas de 
Conservação do Solo 

Ferramentas: conceitos e aplicações; 
Aparelhos de medição:  conceitos e 
aplicações; 
Tratores agrícolas:  conceitos e aplicações; 
Máquinas de preparo do solo:  conceitos e 
aplicações. 

Organizações Sociais e Políticas 
Públicas no Meio Rural 

Associativismo: associações; fatores 
históricos que culminaram com o surgimento 
das associações; doutrinas associativistas; 
tipos de associações. 
 Cooperativismo: doutrinas cooperativistas; 
ramos do cooperativismo. 

Tecnologia da Informação na 
Agropecuária 

Conceitos básicos de informática: histórico, 
definições, terminologia, componentes do 
hardware. Noções básicas de software de 
uso geral: sistemas operacionais, 
gerenciadores de arquivos, processadores de 
textos, planilhas eletrônicas. Estrutura da 
Internet, noções básicas de navegação, 
busca de informações na Internet, e correio 
eletrônico. 
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