
 

 

A inscrição poderá ser realizada, na Secretaria do 

Colégio, não sendo obrigatória a presença do 

candidato, nesta ocasião. 

Secretaria do Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas 

Endereço: Alameda Nabuco de Araújo, 469 - (Campus 

Uvaranas da UEPG). 

Fone :  (42) 3220-3028  ou  3220-3029  

Homepage: www.uepg.br/caar ou 

colegioagricolaaugustoribas.blogspot.com 

Horário: de 2ª a 6ª Feira. 

              8:00 às 11:00 horas e  

              13:00 às 16:00 horas. 

      90 vagas, sendo: 

      30 vagas para o Internato; 

      60 vagas para o Externato. 

-   Declaração de matrícula no 9° ano; 

-   Duas fotos 3x4; 

-   Recolher taxa de R$ 40,00 (Quarenta Reais). 

-  Fotocópia da fatura de energia elétrica (da Copel), 

atualizada, que esteja em nome do pai ou do 

responsável pelo candidato. 

-  Fotocópia do R.G. e CPF dos pais ou responsáveis 

pelo candidato. 

-   Fotocópia da certidão de nascimento do candidato. 

*Somente serão aceitas inscrições de alunos egressos 

de 9° ano (conforme Art. 112 do Regimento Escolar). 

 

30/11/2018 – 13 horas – prova escrita.  

 

10 questões de Português;      

10 questões de Matemática;  

05 questões de História;  

 

 

 

05 questões de Geografia;  

10 questões de Ciências;  

Redação (narração ou dissertação).  

- Prazo mínimo de duração das provas de 01 (uma) 

hora e máximo de 02 (duas) horas.   

Dia 04/12/2018 a partir das 13:00h no Blog do CAAR e 

Edital no Colégio: 

Homepage: www.uepg.br/caar ou 

colegioagricolaaugustoribas.blogspot.com 

 

-  2 vias (original e fotocópia) do Histórico Escolar de 

Ensino Fundamental (será aceita provisoriamente 

declaração de conclusão do Ensino Fundamental) 

-   5 fotos 3 x 4; 

- Fotocópia (nítida) do R.G. do aluno (Lei Est. 

14.424/04); 

-   Fotocópia (nítida) CPF do aluno. 

-  Fotocópia da fatura de energia elétrica (da Copel), 

atualizada, que esteja em nome do pai ou do 

responsável pelo candidato. 

-  Para os maiores de 18 anos – Fotocópia da Carteira 

de Reservista e Título de Eleitor. 

*Não serão aceitas matrículas de alunos que não 

possuam R.G e CPF, conforme instrução da SEED, que 

orienta as matrículas na rede estadual de ensino. 

 

*Atenção: caso o candidato fique retido no 9° ano em 

2018, a matrícula ficará sem efeito legal.  

Externato 

07/12/2018 - 13:30 h no Auditório do CAAR.   

Internato 

13/12/2018 – 13:30 h no Auditório do CAAR.   

*ATENÇÃO - A presença do pai ou responsável legal 

será indispensável para a realização da matrícula. 

 

 

INSCRIÇÕES DE 01/10 A 27/11/2018 

NÚMERO DE VAGAS 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 

INSCRIÇÃO 

DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 

MATRÍCULA 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

DATA DE REUNIÃO E MATRÍCULA 

QUESTÕES DA PROVA 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ISENÇÃO 

DA TAXA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM  

 

 

 

 

 Os candidatos ao Internato que irão concorrer 

à isenção da taxa de alimentação e hospedagem 

devem apresentar obrigatoriamente os documentos 

abaixo relacionados e realizar entrevista até o dia 

27/11/2018: 

 

-  Comprovante de rendimento pessoal; 

-  Comprovante(s) de rendimento familiar; 

-  Declaração de Imposto Territorial Rural, quando 

proprietário; 

-  Declaração de rendimento, assinada por duas 

testemunhas, constando identidade, endereço e 

telefone, quando se tratar de autônomo ou feita em  

Sindicato Rural; 

-    Comprovantes de despesas mensais: Aluguel, 

Sistema Financeiro de Habitação, Financiamento 

Agrícola, Faturas Recentes de Consumo de água e luz, 

e outros documentos julgados necessários para melhor 

demonstrar a situação socioeconômica. 

- CAD único, Comprovante de Recebimento do Bolsa 

Família 

-    O valor da Taxa de Alimentação e Hospedagem será 

definida até a data da matrícula. 

 

O resultado das isenções será divulgado até o dia da 

matrícula, após análise dos documentos e das visitas 

socioeconômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

- LÍNGUA PORTUGUESA - Morfologia: 

substantivo, adjetivo, artigo, verbo, 

pronome, preposição, advérbio. 

Regras de Acentuação. Pontuação. 

Ortografia. Fonemas e sílabas. 

Encontros vocálicos, encontros 

consonantais e dígrafo. Concordância 

Nominal e Concordância verbal. 

Interpretação de Texto. Termos da 

oração: sujeito e predicado. 

- MATEMÁTICA - Conjuntos 

numéricos. Operações Fundamentais: 

adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação. 

Equação de 1º e 2º graus. Razão e 

Proporção. Regra de Três Simples. 

Juros Simples e Porcentagem. Sistema 

de medidas. Noções de Estatística: 

tabela, gráfico, média aritmética. 

Noções de probabilidade. Geometria Plana e Espacial: 

classificação, área e volume. Relações métricas no 

triângulo retângulo. 

-  HISTÓRIA – Império 

Grego e Império Romano. 

Revolução Francesa. 

Revolução Industrial. 

Primeiro e Segundo 

Reinado no Brasil. 

Proclamação da República: 

República da Espada. 

República Oligárquica; 

Getúlio Vargas; Governos 

Democráticos; Governos 

Militares; 

Redemocratização até o 

atual Presidente. 

Renascimento e Reforma. 

Período entre guerras.  1ª e 

2ª Guerra Mundial.  

* Lei 4560/02 – Atribuições 

do Técnico Agrícola (fonte 

para pesquisa: 

www.uepg.br/caar ou 

CONTEÚDOS PARA AS PROVAS 

Nos dias 12/10, 15/10, 2/11, 15/11 e 16/11/2018 

não haverá expediente no Colégio, devido aos 

recessos e feriados. 

http://www.uepg.br/caar


http://colegioagricolaaugustoribas.blogspot.com.br/  

-   GEOGRAFIA - Conceito basilares de Geografia: espaço, 

território, lugar, região, paisagem. O Big Bang e a 

evolução geológica da terra. O sistema terra e seus 

subsistemas: atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera. 

As atividades produtivas desenvolvidas no planeta (setor 

primário, secundário e terciário) e a questão 

socioambiental. Espaço geográfico Brasileiro: ocupação e 

formação da população; aspectos naturais (clima, 

vegetação, hidrografia e relevo); regiões do Brasil. Espaço 

geográfico da África, Ásia, Europa e Oceania: aspectos 

naturais; ocupação e formação da população. Continente 

Americano. 

-  CIÊNCIAS - Meio Ambiente (Ecologia). Estudo da Célula 

(componentes). Botânica (raiz, caule, folha, flor, fruto). O 

corpo humano. Reprodução dos seres vivos. Vírus e 

Bactérias. Zoologia. Energia: formas, conservação, 

conversão e transmissão de energia. 

                                                             

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCUURRSSOO  TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  

AAGGRROOPPEECCUUÁÁRRIIAA  

 

    IInntteeggrraaddoo  aaoo  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  
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