EDITAL Nº 03/2018 DO PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES
CANDIDATOS(AS) PARA 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL AO 3º
ANO DO ENSINO MÉDIO E TURMAS IME/ITA 1º, 2º E 3º ANOS –
ANO LETIVO DE 2019.
O Diretor Administrativo Geral do Grupo Educacional CEV, no uso de suas atribuições legais
e em consonância com a legislação em vigor, divulga e estabelece normas específicas para abertura
das inscrições e a realização de Processo Seletivo de Admissão de alunos(as) para o ano letivo de
2019 do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3ª ano do Ensino Médio e Turmas de 1º, 2º e 3º ano
Ensino Médio IME-ITA (Unidade Frei Serafim) .
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
As atividades para o processo seletivo ocorrerão em 02 (duas) etapas:
1ª Etapa

Teste Acadêmico – Dia 21/10, às 8h.
Todos os candidatos(as) ao Ensino Fundamental e Médio deverão submeter-se a teste
acadêmico com provas de língua portuguesa, matemática e produção de texto. Os
conteúdos programáticos, datas, horários e locais de aplicação do teste podem ser
verificados junto aos anexos deste edital ou através do site: grupocev.com link “Teste
Seletivo”.

2ª Etapa

Entrevista com presença dos pais e/ou responsáveis pelo candidato (a).
A lista dos candidatos(as) classificados(as) estará disponível através do site
grupocev.com. Posteriormente, a escola entrará em contato com os candidatos (as)
classificados(as) por meio de telefone e/ou email informados no ato da inscrição, para
agendar dia e horário para a entrevista.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Período: 18 de setembro a 20 de outubro de 2018
2.2. Procedimentos:
2.2.1. Preenchimento do Cadastro Eletrônico da Inscrição pelo site grupocev.com, no
link “Teste Seletivo”.
2.2.2.
A exatidão nas informações prestadas no Cadastro Eletrônico de
Inscrição é de inteira responsabilidade do representante legal do candidato(a),
dispondo o Grupo Educacional CEV do direito de determinar o cancelamento da
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, se forem constatados:
a) Preenchimento incorreto e/ou incompleto dos dados;
b) Dados inexatos, inverídicos ou falsos.
2.2.3. O Grupo Educacional CEV não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de

comunicação, falhas de impressão, bem como por outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência dos dados e a efetivação final da inscrição.
2.2.4. A inscrição será gratuita. Mas estamos à frente de uma campanha de arrecadação de
alimentos não perecíveis, para doações aos abrigos de Teresina. Para isso, gostaríamos
de contar com a colaboração de 1kg de alimento de cada aluno inscrito no nosso teste
seletivo. Sua colaboração poderá ser entregue no dia da prova, não é obrigatória, mas
colocaria um sorriso no rosto de muitas crianças.
2.3. Alunos já matriculados no CEV Colégio não poderão realizar o Teste seletivo.
3. DOS CURSOS, UNIDADES E DAS VAGAS

UNIDADE 01 - FREI SERAFIM (Avenida Frei Serafim, 3125, Centro)
CURSO

TURNO OFERECIDO

1º Ano Ensino Fundamental ao 3º ano
Ensino Médio e 1º, 2º e 3º ano Ensino
MédioIME/ITA

MANHÃ

UNIDADE 03 – KENNEDY (Avenida Presidente Kennedy, 1100, São Cristóvão)
CURSO

TURNO OFERECIDO

1º ao 6º Ano Ensino Fundamental

MANHÃ OU INTEGRAL

7º Ano Ensino Fundamental ao 3º ano
Ensino Médio

MANHÃ

UNIDADE 04 – SUL (Rua Riachuelo, 352, Centro-Sul, ao lado da Caixa Econômica da Av. José
dos Santos e Silva)
CURSO

TURNO OFERECIDO

6º Ano Ensino Fundamental ao 3º ano
Ensino Médio

MANHÃ

3.1. O Grupo Educacional CEV se reserva o direito de definir vagas para os anos e as
séries/turmas conforme suas possibilidades, demandas e políticas internas para admissão
de alunos (as).
4. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
4.1. A prova acontecerá dia 21/10, às 8h e terá duração máxima de 3h.
4.2. O acesso dos candidatos(as) do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio
para realização do processo seletivo dar-se-á através da portarias principais das respectivas
Unidades escolhidas no ato de inscrição:
UNIDADE 01 – FREI SERAFIM: Entrada principal na Rua Tibério Nunes.
UNIDADE 03 – KENNEDY: Entrada principal na Rua José Auto de Abreu.
UNIDADE 04 – SUL: Entrada principal na Rua Riachuelo, 352.

Os alunos farão provas de Língua Portuguesa, Matemática e Produção de Texto. (Conteúdo
Programático - ANEXO I)
4.3. Os candidatos(as) deverão comparecer ao local do Processo Seletivo com pelo menos 30
minutos de antecedência, munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do
comprovante de inscrição e, para os alunos que farão teste a partir do 9º ano Ensino
Fundamental, de um documento de identificação com foto. Não haverá tolerância em
relação ao horário para o início das provas.
4.4. Os pais ou acompanhantes não terão acesso às salas de aplicação das provas.
4.5. Não será permita a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos de comunicação ou
similares durante o processo seletivo, sob pena de desclassificação do candidato.
5. DA ENTREVISTA
5.1. A entrevista ocorrerá em dia e horário agendados pelo colégio via e-mail ou telefone;
5.2. O candidato(a) deverá comparecer à entrevista na data e horário agendados,
acompanhado(a) por seu responsável, trazendo consigo boletim atualizado da escola de
origem;
6. DO RESULTADO FINAL
6.1. Os resultados finais dos TESTES ACADÊMICOS de todas as séries serão divulgados em até 15
dias após a realização do teste, através do site grupocev.com, em área restrita, mediante
login e senha obtidos no ato da inscrição, bem como na secretaria do Colégio.
6.2. O Grupo Educacional CEV poderá distribuir bolsas de estudo como forma de premiação, de
acordo com o desempenho do aluno no Teste Seletivo.
6.3. As bolsas são individuais e intransferíveis, da mesma forma, os contemplados só serão
beneficiados na unidade para a qual realizou teste e/ou matrícula, sendo também
totalmente canceladas em caso de desistência, expulsão, rescisão contratual, trancamento
ou transferência, inclusive quando feitas entre as próprias unidades do Colégio CEV, sem
direito a reaproveitamento futuro.
6.4. Não haverá divulgação de “notas”, “pontuações” ou “ordem de classificação”.
6.5. Não haverá segunda chamada para a realização do processo seletivo.
6.6. O Aluno aprovado em um dos Testes Seletivos não terá o direito de fazer outro Teste, caso
participe, será automaticamente eliminado.
7. DA PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA
7.1. A matrícula do aluno(a) aprovado(a) no processo seletivo está condicionada à
disponibilidade de vagas.
7.2. Os alunos contemplados com bolsas terão até 30 dias após a divulgação do resultado do
Teste seletivo para efetuar a pré-matrícula com o desconto obtido, após esse prazo, o
desconto estará automaticamente cancelado.
7.3. O valor pago no ato da pré-matrícula corresponde à primeira parcela da Anuidade de

2019, porém o pagamento não é a formalização da matrícula, sendo condição
indispensável para que esta seja efetivada que o(a) responsável apresente, em data
especificada, todos os documentos necessários à regularização da matrícula,
conforme consta no ítem 7.4.
7.4. Documentos necessários para a matrícula:
a) Duas fotos 3x4 identificadas no verso com o nome do(a) aluno(a) e a série que irá cursar;
b) Fotocópia legível da certidão de nascimento do(a) aluno(a);
c) Fotocópia legível do CPF e RG do(a) aluno(a) - para alunos(as) que irão ingressar a partir
do 9º Ano do Ensino Fundamental;

d) Código de Pré-Matrícula - formulário a ser impresso e assinado pelo responsável
contratual no ato da efetivação da matrícula;
e) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - preenchido, datado e assinado pelo
responsável contratual;
f) Comprovante de pagamento da primeira parcela da anuidade escolar 2018;
g) Declaração Provisória de Transferência (constando resultado final, pedido de
transferência e prazo de entrega da Transferência
Definitiva) ou Histórico Escolar do 1º Ano do Ensino Fundamental até o último ano
cursado;
h) Comprovante de quitação da Escola anterior;
i) Fotocópia legível do CPF, RG e comprovante de residência atualizado do responsável
contratual;
7.4.1. No caso de pais separados, é obrigatória a comprovação da guarda do menor
mediante cópia do documento oficial, emitido pelo Juizado da Infância e
Adolescência ou órgão judiciário similar.
7.5. O colégio não aceitará alunos (as) em regime de dependência, progressão parcial ou similar.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A inscrição do candidato (a) no processo seletivo de admissão de novos alunos para o ano
letivo de 2019 implicará na ciência e na aceitação das normas estabelecidas neste Edital.
8.2. Serão incorporadas a este Edital, para todos os efeitos, as Normas Complementares
porventura publicadas pelo Grupo Educacional CEV em seu site.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo de Admissão de Novos Alunos
(as) e homologados pela Direção Geral do Grupo Educacional CEV.
8.4. Para conhecimento público, o presente Edital, além de publicado no site grupocev.com,
está também disponível para consulta nas Centrais de Atendimento ao Aluno das Unidades
do Grupo Educacional CEV, conforme decisão da Comissão do Processo Seletivo de
Admissão de Novos Alunos para o ano de 2019.

Teresina, 17 de setembro de 2018.

Álvaro Nolleto de Souza Filho
Diretor Administrativo Geral

ANEXO I
ROTEIROS PARA O TESTE ACADÊMICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Escrita do nome próprio (nome e sobrenome) com letra cursiva;
Ordenação de cenas, seguida de escrita espontânea;
Escrita dos nomes de figuras / imagens;
Ordenação e criação de frases e pequenos textos a partir de cenas;
Recontagem espontânea de história ouvida para avaliar o estágio de escrita.
Leitura e interpretação de vários tipos de texto: adivinha, parlenda, bilhete, lista, trava-língua,
quadrinha e cantigas.

➢ LEITURA
➢ Leitura de textos (poesias e histórias para avaliar o estágio de leitura).
➢ MATEMÁTICA
➢ Quantificação, Classificação, Numerais até 50 (reconhecimento e escrita), Sequência numérica até
50 com a ideia de mais um (+1) e menos um (-1) e quem vem antes e quem vem depois, Seriação,
Sequênciação,
➢ Situações-problema envolvendo a adição e subtração com pequenos resultados.
➢ Ordem crescente e decrescente / grandezas e medidas / figuras e sólidos geométricos / nosso
dinheiro – cédulas e moedas
OBSERVAÇÕES:
➢ Trazer estojo escolar contendo: lápis grafite, borracha, apontador e lápis de cor.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura de textos poéticos, informativos, bilhetes e convites, explorando os
aspectos interpretativos e estruturais e refletindo sobre sua funcionalidade. Produção de textos
narrativos a partir de uma história lida, sequência de cenas ou de um tema dado. Leitura e reorganização
dos parágrafos de narrativas. Leitura e transformação das histórias em quadrinhos em prosa (narrativa
em parágrafos). Identificação e diferenciação dos contos clássicos e histórias contemporâneas.
Características dos diferentes gêneros textuais. Identificar em textos as falas de personagens e a parte
do narrador, pontuação (uso do travessão e dois pontos em diálogos).
PRODUÇÃO DE TEXTO
Produção de textos narrativos a partir de uma história lida, sequência de cenas ou de um tema dado.
LEITURA
Leitura de textos (poesias, gibis, histórias para avaliar o estágio de leitura).
MATEMÁTICA
Leitura, interpretação, registro e criação de situações-problema que envolva a ADIÇÃO e a SUBTRAÇÃO,
com resultado até 99. Identificação e reconhecimento dos numerais vizinhos (antecessor e sucessor) e
dos que ficam entre dois números. Dezenas exatas até 90 – leitura e representação através de
amarradinhos e barras cuisinaire com registro na Q.V.L. Soma e subtração no Quadro de Valor de Lugar
(Q.V.L.). Tempo: ontem, hoje, amanhã, durante, atualmente, antigamente, relacionando-o às ações
desenvolvidas dentro de uma sequência. Composição e decomposição dos numerais até 99. Ideias de a
mais, a menos e quantos faltam. Leitura e interpretação de problemas explorando a moeda brasileira em
situações de troca e compra e venda. Leitura e interpretação de gráficos e tabelas simples.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO DE TEXTO
➢ Leitura compreensiva, interpretação, características, ideia de parágrafo, função e sequência
dos fatos de textos dos seguintes gêneros: Conto de fadas, Fábulas, narrativas de aventura e
narrativas folclóricas, relato pessoal e carta pessoal.
➢ Classe de Palavras: Uso de letra maiúscula e minúscula em textos, palavras de ligação,
pontuação, uso do ponto final (.), travessão (-), interrogação (?), exclamação (!) e dois pontos
(:), concordância de gênero (masculino e feminino), número (singular e plural), adjetivo e verbo.
Substantivo: gênero e número dos substantivos
➢ Produção de Texto: Conto de fadas ou Narrativa de Aventura. Relato pessoal ou Narrativa de
Aventura. Critérios de avaliação: sequenciamento dos fatos, clareza, organização dos
parágrafos, marcação temporal dos acontecimentos, coesão e pontuação, estética do texto e
linguagem adequada.

MATEMÁTICA
➢ Sistema de numeração decimal. Inclusão de ordens (unidades, dezenas e centenas).
Representação e comparação de quantidades. Ideias de adição e de subtração. Interpretação
de gráficos e tabelas. Adição com reagrupamento de dezenas e centenas. Subtração com
desagrupamento de dezenas e centenas. Situações-problema envolvendo o uso de dinheiro.
Situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Figuras planas e não
planas. Sólidos geométricos (vertices, faces e arestas).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO DE TEXTO
• Leitura e interpretação textual: história em quadrinhos, fábula e carta.
• Classe de palavras: Substantivo, artigo, pronome pessoal do caso reto, adjetivo e tempos verbais.
• Acentuação gráfica: Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
• Sinais de pontuação: (.) ponto final; (:) dois-pontos; (?) ponto de interrogação; (!) ponto de
exclamação; (,) vírgula.
• Uso de por que, porque, por quê e porquê.
• Palavras com s (inical), ss (dígrafo), s (com som de z).
• Produção textual: História em quadrinhos – linguagens, sequência gráfica, tempo e lugar; Fábula –
discurso direto e indireto; Carta e suas características, seguindo roteiro solicitado na avaliação.

MATEMÁTICA
• Sistema de numeração (até classe dos milhares), composição e decomposição dos números, Sistema
monetário brasileiro, Valor posicional dos algarismos (valor absoluto e valor relativo), Medidas de
massa, comprimento e capacidade. Interpretação de gráficos e tabelas.
• Operações fundamentais – Adição – termos, agrupamentos, reagrupamentos e reservas nas adições
até a 5ª ordem; situações-problemas, prova real. Subtração – termos, com recurso e sem recurso até
a 5ª ordem, situações-problema, prova real. Multiplicação – termos, multiplicação com ideia retangular
e combinações; multiplicação com multiplicando até 5 algarismos e multiplicador com 1 algarismo;
representações da multiplicação nas formas horizontal e vertical; situações-problema. Divisão termos, divisão em formação de grupos; divisão com ideia de distribuição e repartir; algoritmo da
divisão; divisão com dividendo com 4 algarismos e divisor com 1 algarismo; situações-problema.
Termos com metade, metade da metade, metade da metade da metade, dobro do dobro, meio, dobro,
triplo, quádruplo, dúzia em situações-problema. Problemas conjugados (adição, subtração,
multiplicação, divisão).
• Grandezas e Medidas: tempo e dinheiro – Medida de tempo (hora, minutos e segundos), o dia e a
semana, o mês e o ano, atividades e problemas que envolvam dinheiro.
• Sólidos geométricos: prisma e pirâmides, sólidos que rolam e sólidos que não rolam.
• Gráficos e Tabelas – Interpretação, problemas envolvendo as quatro operações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO DE TEXTO
• Leitura e exploração de gênero textual Conto Maravilhoso; História em quadrinhos e Relato Pessoal
e suas características; ponto de vista e argumentos utilizados;
• Coesão textual: elipse, pronominalização, conjunção;
• Coerência e a presença de humor em tiras e quadrinhos;
• Classes de palavras: verbo, numeral, substantivo, adjetivo e pronomes.
• Modos do verbo: indicativo e imperativo utilizados em gêneros textuais diferentes de acordo com
a função e contexto de cada um desses gêneros;
• Tempos do verbo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente e futuro
do pretérito [indicativo]; afirmativo e negativo [imperativo];
• Acentuação gráfica: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentuar de acordo com a regra
gramatical de cada uma;
• Produção Textual: Escrever um Conto Maravilhoso, HQs, Relato pessoal e diário pessoal de acordo
com a proposta e orientações presentes na avaliação, utilizando argumentos diferentes para
sustentar seu ponto de vista.

MATEMÁTICA
➢ Sistema de medidas: comprimento, massa, capacidade e tempo.
➢ Sistema de numeração decimal – utilizando dos princípios desse sistema para ler, escrever
números, compor e decompor em unidades diferentes ordens, estabelecer as relações maior/
menor que há entre números, encontrar o sucessor e o antecessor de números até a sexta ordem.
➢ Operações – cálculo de somas, diferenças, produtos e quocientes de números naturais utilizando o
cálculo mental, estratégias pessoais ou procedimentos de cálculo, resolução de situaçõesproblemas.
➢ Estatística – interpretação de dados apresentados de modo organizado em gráficos e tabelas.
➢ Cálculo de perímetro e áreas de figuras (quadro, retângulo, triângulo e losango).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
• Interpretação de textos verbais e não-verbais;
• Tipologias e gêneros textuais;
• Língua e linguagem;
• Variedades e registro;
• Fonema e letra;
• Encontros vocálicos;
• Encontros consonantais;
• Dígrafos consonantais;
• Divisão silábica;
• Sinais de pontuação;
• Substantivos – classificação e flexão;
• Adjetivos – classificação e flexão;
• Artigo – classificação e flexões;
• Numeral – classificação e flexões;
• Pronomes – pessoais e demonstrativos.
MATEMÁTICA
• Operações com números naturais;
• Operações com números decimais;
• Operações com frações;
• Múltiplos e divisores (cálculos e problemas envolvendo MMC e MDC);
• Sistema métrico decimal.
REDAÇÃO
Desenvolvimento de texto narrativo de, no mínimo, 20 linhas segundo instruções específicas.
O candidato deverá ser capaz de escrever bem em 1ª ou 3ª pessoa, caracterizar bem o espaço
e ser coerente com o tempo e demais elementos da narração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA
• Interpretação de textos verbais e não-verbais;
• Tipologias e gêneros textuais;
• Pronomes: tratamento, possessivos, indefinidos;
• Preposições;
• Acentuação dos monossílabos tônicos;
• Acentuação do i e u nos ditongos abertos e hiatos;
• Conjunções;
• Sujeito e predicado;
• Concordância dos adjetivos;
• Verbo: formação e conjugação;
• Advérbios;
• Emprego do x e do ch;
• Emprego do e ou i, e e ou ei .
• Palavras homônimas.
MATEMÁTICA
• Operações com números naturais;
• Operações com números decimais;
• Operações com frações;
• Operações com conjuntos;
• Sistema métrico decimal;
• Divisibilidade;
• Mmc e mdc;
• Cálculo de área de triângulos e trapézios;
• Média aritmética e porcentagem
REDAÇÃO
Desenvolver um texto descritivo-narrativo, que mostre uma visão de mundo; refletindo sobre um foco, um
ponto de sensibilidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
• Interpretação de textos verbais e não-verbais;
• Tipologias e gêneros textuais;
• Formação de palavras;
• Interjeição;
• Vocativo;
• Aposto;
• Agente da passiva;
• Predicativo do sujeito e predicativo do objeto;
• Complemento nominal;
• Vozes do verbo;
• Fonema /S/ (1) – Emprego do ss ou do s e do ç ou c;
• Fonema /S/ (2) - Emprego do sc e do xc;
• Acentuação e grafia;
• Palavras parônimas;
• A construção da oração.
MATEMÁTICA
• Operações com números racionais;
• Expressões numéricas;
• Resolução de problemas envolvendo equação do 1º grau;
• Inequação do 1º grau;
• Dízimas periódicas;
• Porcentagem e regra de três;
• Cálculo de áreas de triângulos e quadriláteros;
• Média aritmética e proporções
REDAÇÃO
Desenvolver uma dissertação de, no mínimo, 20 linhas; com introdução, desenvolvimento e conclusão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
• Interpretação de textos, tipologias e gêneros textuais;
• Morfossintaxe;
• Conjunção coordenativa;
• Orações coordenadas;
• Locuções prepositivas;
• Locuções conjuntivas;
• Estudo do verbo haver;
• Colocação pronominal;
• Concordância nominal;
• Concordância verbal – verbos impessoais;
• Emprego de porque, porquê, por que, por quê;
• O fonema /S/ : se ou sse, isse, ou ice;
• Figuras de linguagem;
• Estrutura das palavras;
• Processos de formação das palavras;
• Pontuação;
• Plural dos substantivos e dos adjetivos.
MATEMÁTICA
• Operações com números racionais;
• Expressões algébricas;
• Resolução de problemas envolvendo equação do 1º grau;
• Resolução de sistema de equação do 1º grau;
• Inequação do 1º grau;
• Fatoração;
• Produtos notáveis;
• Porcentagem e regra de três;
• Cálculo de área de triângulos e quadriláteros;
• Média aritmética e proporções.
REDAÇÃO
Escrever texto em uma estrutura dissertativa, mantendo o padrão culto da língua acerca de um tema e/ou
proposta ofertados; com um mínimo de 15 e o máximo de 30 linhas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
1º ANO ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
• Conceitos da linguagem;
• Figuras de linguagem;
• Poética: rimas e metrificação;
• Gêneros literários;
• Trovadorismo, Humanismo, Classicismo e Quinhentismo;
• Regras de acentuação gráfica;
• Encontros vocálicos, dígrafos e encontros consonantais;
• Divisão silábica;
• Funções da linguagem;
• Leitura e interpretação de textos;
• Processos de formação de palavras;
• Os substantivos / os adjetivos;
• Verbo;
• Pontuação.
MATEMÁTICA
• Operações com números racionais;
• Potenciação;
• Radiciação;
• Fatoração;
• Produtos notáveis;
• Equação do 2º grau e problemas;
• Resolução de sistema de equação do 1º e 2º graus;
• Cálculo de áreas de figuras planas;
• Relações métricas no triângulo retângulo;
• Média aritmética e proporções.
REDAÇÃO
Tipo dissertativo-argumentativo. (Padrão ENEM)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
2º ANO ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
• Era colonial: Quinhentismo, Barroco e Arcadismo;
• Fonética e fonologia;
• Acentuação;
• Estrutura e formação de palavras;
• Classes de palavras: substantivos e adjetivos;
• Frase, oração e período;
• Termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios;
• Leitura e interpretação de textos;
• Gêneros Textuais;
• Modos e tempos verbais;
• Pronome.
MATEMÁTICA
• Potenciação;
• Radiciação;
• Fatoração;
• Produtos notáveis;
• Equação do 2º grau e problemas;
• Função do 1º e 2º graus;
• Trigonometria no triângulo retângulo;
• Exponencial e Logarítmos;
• Cálculo de área de figuras planas;
• Média aritmética e proporções.
REDAÇÃO
Tipo dissertativo-argumentativo. (Padrão ENEM)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO 2019
3º ANO ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
• Era nacional: Romantismo / Realismo / Naturalismo / Parnasianismo / Simbolismo;
• Fonética e fonologia / acentuação;
• Estrutura e formação de palavras;
• Classes de palavras: substantivos, adjetivos, pronomes, verbo;
• Frase, oração e período;
• Termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios;
• Pontuação / concordância nominal e verbal;
• Orações coordenadas e subordinadas;
• Leitura e interpretação de textos;
• Gêneros Textuais;
• Figuras de linguagem;
• Colocação pronominal;
• Concordância.
MATEMÁTICA
• Potenciação;
• Radiciação;
• Fatoração;
• Produtos notáveis;
• Equação do 2º grau e problemas;
• Função do 1º e 2º graus;
• Trigonometria no triângulo retângulo;
• Sistemas lineares;
• Combinatória e probabilidade;
• Cálculo de área de figuras planas;
• Média aritmética e noções de estatística descritiva
REDAÇÃO
Tipo dissertativo-argumentativo. (Padrão ENEM)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO TURMAS IME/ITA 2019
1º ANO ENSINO MÉDIO – IME/ITA
LINGUAGENS
•
•
•
•

Compreensão de textos
Análise morfossintática do período simples
Concordâncias verbal e nominal
Colocação pronominal

FÍSICA
1- Cinemática:
• Movimento Uniforme;
• Movimento Uniformemente Variado;
• Movimento Vertical;
• Vetores;
• Lançamento horizontal;
• Lançamento oblíquo;
2- Movimento circular;
3- Transmissão do Movimento Circular.

QUÍMICA
•
•
•
•

Atomística;
Ligações Químicas;
Funções Inorgânicas;
Reações Inorgânicas.

MATEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciação;
Racionalização de denominadores;
Equações do 2º grau;
Problemas com equações do 2º grau;
Soma e produto das raízes de uma equação do 2º grau;
Funções do 1º grau;
Inequação do 1º grau;
Geometria (áreas).

REDAÇÃO
•

Produção de textos narrativos e dissertativos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO TURMAS IME/ITA 2019
2º ANO ENSINO MÉDIO – IME/ITA
LINGUAGENS
•
•
•
•
•
•

Compreensão de textos;
Análise morfossintática do período simples e do Período composto;
Concordâncias nominal e verbal;
Regência nominal e verbal;
Colocação pronominal;
Figuras de Linguagem;

FÍSICA
•
•
•

As Leis de Newton;
Força de atrito;
Força centrípeta;

•
•
•
•
•
•

Trabalho e Potência;
Energia;
Equilíbrio de um ponto material;
Equilíbrio de um corpo extenso;
Hidrostática;
Temperatura (escalas termométricas);

•
•
•

Dilatação dos sólidos;
Calor (trocas de calor);
Mudança de estado (calor latente).

QUÍMICA
•
•
•
•
•
•

Ligações Químicas;
Geometria Molecular e Polaridade;
Funções Inorgânicas;
Reações Inorgânicas;
Cálculos Químicos;
Gases.

MATEMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•

Função Afim (1º grau);
Inequação do 1º grau;
Função Quadrática (2º grau);
Inequação do 2º grau;
Função exponencial;
Trigonometria;
Logaritmos.

REDAÇÃO

•

Produção de textos narrativos e dissertativos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROCESSO SELETIVO TURMAS IME/ITA 2019
3º ANO ENSINO MÉDIO – IME/ITA
LINGUAGENS
•
•
•
•
•
•

Compreensão de textos;
Análise morfossintática do período simples e do período composto;
Concordâncias nominal e verbal;
Regências nominal e verbal;
Colocação pronomina;
Figuras de Linguagem;

•

Escolas Literárias.

FÍSICA
•

Leis de Newton (aplicações);

•
•

Trabalho, energia e sua conservação;
Impulso, quantidade de movimento e sua conservação;

•
•
•
•
•
•

As leis de reflexão e refração da luz;
Ondas: conceitos, grandezas físicas e equação fundamental;
Considerações sobre a natureza da luz e do som;
Termodinâmica;
Calorimetria;
Hidrostática.

QUÍMICA
•
•
•
•

Cálculos químicos;
Gases ideais;
Reações inorgânicas;
Equilíbrio químico;

•
•

Termoquímica;
Cinética química.

MATEMÁTICA
•
•

Progressão aritmética;
Progressão geométrica;

•

Fatorial;

•
•
•
•
•
•

Princípio fundamental da contagem;
Permutação simples e permutação com repetição;
Arranjo simples;
Combinação simples;
Exponencial e Logaritmo;
Produtos notáveis / Fatoração;

•
•
•
•

Geometria plana;
Geometria espacial;
Trigonometria;
Números complexos.

REDAÇÃO
•

Produção de textos narrativos e dissertativos

