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SELEÇÃO 2011/1
PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO

O Reitor  PRO  TEMPORE  DO  INSTITUTO  FEDERAL DE BRASÍLIA,  nomeado  pela 
Portaria MEC Nº 1.081, de 17 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 18 de 
novembro de 2009, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a retificação do 
Anexo I  do Edital  do Processo Seletivo  para  os  cursos  de Licenciatura  em Dança,  no  Campus 
Brasília e Tecnologia em Agroecologia, no Campus Planaltina, para o 1º semestre de 2011:

Quanto ao programa da prova objetiva  de Biologia, onde se lê:
Ecologia:  Noções  básicas.  Relações  ecológicas.  Pirâmides  ecológicas.  Dinâmica  de 

populações.  Impactos  ambientais  e  suas  soluções.   Botânica:  Classificação  e  comparação  das 
criptógamas e fanerógamas.  Morfologia e histologia vegetal.  Funções ecológicas e evolutivas  de 
raiz,  caule,  folha,  flor  e  fruto.  Fisiologia  vegetal.   Processos  bioenergéticos  de  fotossíntese, 
quimiossíntese,  respiração  e  fermentação.  Taxonomia:  Nomenclatura  científica.  Principais 
características dos reinos dos seres vivos. 

Leia-se:
Ecologia:  Noções  básicas.  Relações  ecológicas.  Pirâmides  ecológicas.  Dinâmica  de 

populações.  Impactos  ambientais  e  suas  soluções.   Botânica:  Classificação  e  comparação  das 
criptógamas e fanerógamas.  Morfologia e histologia vegetal.  Funções ecológicas e evolutivas  de 
raiz,  caule,  folha,  flor  e  fruto.  Fisiologia  vegetal.   Processos  bioenergéticos  de  fotossíntese, 
quimiossíntese,  respiração  e  fermentação.  Taxonomia:  Nomenclatura  científica.  Principais 
características dos reinos dos seres vivos.  Fisiologia e histologia animal. Citologia. Bioquímica. 
Evolução.

Quanto ao programa da prova objetiva de Artes/música, onde se lê:
Conceito. Elementos básicos: melodia, ritmo e harmonia. Villa-Lobos: vida e obra. Principais 

características dos seguintes gêneros da música popular e tradicional brasileira: samba, bossa-nova, 
rock dos anos 80 e 90.

Leia-se:
Conceito. Elementos básicos: melodia, ritmo e harmonia.  Heitor  Villa-Lobos: vida e obra. 

Principais características dos seguintes gêneros da música popular e tradicional brasileira: samba, 
bossa-nova, mpb, rock dos anos 80 e 90, moda de viola, frevo, baião, maracatu, bumba-meu-boi, 
boi-bumbá e catira.
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