
     

 

 

EDITAL DO CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO 2019 

Participe desse projeto de qualidade e compromisso. 

 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES DE: 02/09 a 10/10/2019. 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS EM: 17 e 18/10/2019. 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e 1ª a 2ª série do Ensino Médio. 

 

A Direção do Colégio Fênix no uso de suas atribuições legais com o objetivo de ampliar sua qualidade 

educacional, oferta a sociedade parnamirinense Concurso de Bolsas de Estudos para 2020, nas conformidades 

deste edital. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

No período de 02/09 a 10/10 serão realizadas na secretaria da Escola, no horário das 8h às 17h.  

Poderão participar tanto alunos novatos quanto alunos do Colégio Fênix. 

1.1- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

1.1-1. Declaração da série que está cursando em 2019. 

1.1-2. Apresentar a carteira de identidade ou registro de nascimento. 

1.1-3. Pagamento de uma taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a ser pago no ato da inscrição na tesouraria da 

escola. 

 
 

2. DAS PROVAS 

 

2.1- As provas serão realizadas nos dias 17/10 e 18/10 no horário das 14h às 17h; o candidato deverá chegar à 

Escola com meia hora de antecedência, ou seja, às 13h30 para dirigir-se as salas especificadas pela série 

do candidato. Todas as séries terão as provas de Língua Portuguesa e Matemática. 

2.2- Dia 17/10, após acomodar os alunos em sala às 14h, a Equipe Pedagógica fará um momento com os pais 

dos candidatos novatos (apresentação da proposta pedagógica da escola e das instalações físicas). 

2.3- As provas serão de múltiplas escolhas nos seguintes formatos:  

2.4-  Dos conteúdos das provas: 

 

Série para 2020 Conteúdo de Estudos Observações 

6º ANOS Conteúdo do 5º ano de 2019 

As provas serão de Português e Matemática, 
com os conteúdos indicados. 

 

7º ANOS  Conteúdo do 6º ano de 2019 

8º ANOS Conteúdo do 7º ano de 2019 

9º ANOS Conteúdo do 8º ano de 2019 

1ª SÉRIE Conteúdo do 9º ano de 2019 

2ª SÉRIE Conteúdo da 1ª série de 2019 

3ª SÉRIE Conteúdo da 2ª série de 2019 

 

2.5 – Da realização das provas 

1º dia – 17/10 – Quinta-feira 

 

Candidato por ano e série Ensino Disciplina Total geral de questões 

Candidatos aos 6º ano Fundamental II Português 20 questões 

Candidatos aos 7º, 8º e 9º anos Fundamental II Português 25 questões 

Candidatos às 1ª, 2ª e 3ª séries Médio Português 30 questões 

 

2º dia – 18/10 – Sexta-feira 

 

Candidato por ano e série Ensino Disciplina Total de geral de questões 

Candidato ao 6º ano Fundamental II Matemática 25 questões 



Candidato ao 7º ano Fundamental II Matemática 25 questões 

Candidato ao 8º e 9º ano Fundamental II Matemática 30 questões 

Candidatos às 1ª, 2ª e 3ª séries Médio Matemática 40 questões 

 

2.6 - Condições de realização da prova: 
 
O candidato deverá trazer caneta esferográfica azul ou preta; 

Para entrar na sala o candidato deverá identificar-se com documento contendo foto e a taxa de inscrição paga; 

O candidato não poderá fazer as provas fora do horário ou espaços físicos predeterminados; 

Não será permitido a permanência de familiares e/ou amigos nas salas em que ocorrerão as provas; 

Durante a realização da prova o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou 

leitura; 

O aluno não poderá utilizar aparelhos eletrônicos (principalmente celular) na hora da avaliação; 

O aluno deverá vir acompanhado do seu responsável; 

Os celulares e demais aparelhos eletrônicos devem estar desligados durante a realização da prova, considerando 

que a chamada no celular desclassifica o candidato; 

O Candidato que perder a prova não poderá fazê-la em outra data; 

Não será devolvido a taxa de inscrição ao candidato que faltar a prova; 

Tempo mínimo estimado para o aluno entregar a prova: 2h; 

 
 
3.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 

SÉRIE PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

5º ANO 

 Interpretação textual; 

 Oralidade: Linguagem formal e informal; 

 Tempos verbais; 

 Artigo; 

 Conjunções; 

 Numerais; 

 Gênero, número e grau do dos substantivos; 

  Adjetivos; 

 Emprego de X e CH; 

 Uso de “mas e “mais “; 

 Terminações – (si) nho, - ( zi) nho; 

 Emprego de G e J. 
 

 Interpretação e resolução de situações-problema; 

 Utilização dos números decimais; 

 Situações de uso de medidas; 

 Formas geométricas; 

 Classificação de polígonos; 

 Figuras geométricas planas e espaciais; 

 Fração; 

 Expressões numéricas; 

 Área e perímetro de figuras poligonais; 

 Ampliação e dedução de figuras poligonais em 
malha quadriculada; 

 Tabelas e gráficos: Leitura, coleta, classificação, 
interpretação e representação de dados; 

 Análise combinatória e probabilidade; 

 Coordenadas e plano cartesiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6º ANO 

 
 Adjetivos; 

 Numeral; 

 Substantivo; 

 Verbos; Tempos e Modos 

 Advérbios; 

 Frase;  

 Pronomes demonstrativos e possessivos;  

 Pontuação; 

 Acentuação; 

• Sistemas de Numeração 
- Sistema de numeração romano 
- Classes e ordens 
- Números Naturais  

 
• Operações com números naturais 

- Adição  
- Subtração 
- Multiplicação 
- Expressões numéricas - adição e subtração 

 
• Divisibilidade 

- Noção de divisibilidade  
- Critérios de divisibilidade 
- Múltiplos de um número natural 
- Divisores de um número natural 

 
• Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum 

- Resolução de problemas com Máximo divisor comum 
e mínimo múltiplo comum 
 
• Operações com frações 

- Adição e subtração de números fracionários 
- Multiplicação de frações 
- Inversa de uma fração 



- Divisão de frações 
- Expressões numéricas envolvendo números 

fracionários 
 
• Operações com números decimais 

- Adição e subtração com números decimais 
- Multiplicação de números decimais 
- Divisão de números decimais 
- Divisão não exata 
- Dízima periódica e fração geratriz 

 
• Porcentagem 

- Noções de porcentagem 
- Resolução de problemas com porcentagem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º ANO 

 
 
 
 

 Termos essenciais da oração – sujeito e 

predicado. 

 Predicação verbal – transitividade. 

 Pontuação – vírgula. 

 Preposição. 

 Advérbio. 

 Frase, oração e período. 

 Linguagem e comunicação: linguagem verbal e 

não verbal. 

 

• Números Inteiros 
- Representação na reta numérica 
- Módulo ou valor absoluto 
- Números opostos ou simétricos 

 
• Operações com números inteiros 

- Adição algébrica 
- Multiplicação de números inteiros 
- Expressões numéricas – Adição algébrica e 

multiplicação 
 

• Números Racionais 
- Representação de um número racional 
- Representação geométrica dos números racionais 
- Números opostos e módulo (valor absoluto) 
- Comparação entre números racionais 

 
• Operações fundamentais com números racionais 

- Adição algébrica 
- Multiplicação 
- Divisão 
- Potenciação 
- Radiciação 
- Expressões numéricas - Adição algébrica, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação 
 

• Equações do 1º grau com uma incógnita 
- Expressões algébricas ou literais 
- Sentenças matemáticas 
- Equações 
- Resolução de uma equação 
- Resolução de problemas 

 
• Razões e proporções 

- Razões inversas 
- Razões especiais 
- Proporções 
- Quarta Proporcional 
- Proporção contínua 

 

 
 
 

8º ANO 

 Interpretação textual; 

 Palavras formação; 

 Hífen; 

 Transitividade verbal; 

 Complementos verbais; 

 Polinômios; 

 Polígonos/Números Irracionais/Teorema de 
Pitágoras/ Comprimento de circunferência; 

 Pontos notáveis de um triângulo; 

 Polígonos Regulares; 

 Quadriláteros Notáveis; 

 Pontos Notáveis do Triângulo; 

 Quadriláteros; 

 
 
 
 

9º ANO 

 Interpretação textual; 

 Intertextualidade; 

 Sintaxe (Frase, oração e período); 

 Orações adjetivas, substantivas e adverbiais; 

 Adjuntos adverbiais. 

 

 Potenciação; 

 Radiciação; 

 Equação do 2º grau; 

 Sistemas de equação do 2º grau; 

 Equação irracional; 

 Função; função polinomial do 1º grau; 

 Teorema de Pitágoras; Semelhança de triângulos; 

 Trigonometria no triângulo retângulo; 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 
  Variações Linguísticas;  Função Quadrática; 



 
 
 
 
 

1ª SÉRIE 
 
 
 
 
 
 

 Fonética e Fonologia; 

 Acentuação Gráfica; 

 Sílaba Tônica; 

 Estrutura das palavras; 

 Processo de formação das palavras; 

 Morfossintaxe; 

 Substantivo; 

 Tipos de Sujeito; 

 Pronome. 

 

 Função afim; 
 Função do 1º grau; 
 Relação trigonometria; 
 Triangulo Retângulo; 
 Trigonométrica; 

 Adição e Subtração de Arcos; 

 Equação exponencial; 

 Teorema de Pitágoras; 

 Área das figuras Planas; 

 
 
 
 
 
 

2ª SÉRIE 

 Variações Linguísticas; 

 Coesão e Coerência textual; 

 Concordância Nominal; 

 Concordância Verbal; 

 Conjunção; 

 Preposição; 

 Regência Nominal; 

 Regência Verbal; 

 Orações Coordenadas; 

 Orações Subordinadas Substantivas. 

 

 Matrizes; 

 Determinantes; 

 Progressão aritmética; 

 Progressão geométrica; 

 Equação linear; 

 Sistemas lineares; 

 Análise combinatória. 

 Geometria espacial:  

 Prismas; 

 Cilindros; 

 Pirâmide; 

 Cone 

 Geometria Analítica; 

 Geometria de posições;  

 Estatísticas.  
 

 
4. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS 
 
4.1- Os descontos serão concedidos aos alunos que obtiverem a melhor classificação no somatório das provas 
objetivas. 
 
4.2- Critérios de desempate 
 
 I – Maior quantidade de acertos na prova de Matemática; 
II - Melhores notas comprovadas mediante boletim ou declaração da Escola; 
II – A idade coerente a faixa etária da série pleiteada; 
 
4.3- Os descontos serão concedidos: 
 
Os 03 (três) primeiros colocados para cada série do Ensino Fundamental II receberão a seguinte bonificação: 
 

GRAU DE APROVAÇÃO DESCONTOS NA ANUIDADE PARA 2020 

1º LUGAR 50% 

2º LUGAR 40% 

3º LUGAR 30% 

 
 
 
Os 03 (três) primeiros colocados para as séries do Ensino Médio (1ª 2ª e 3ª) receberão a seguinte bonificação: 
 

GRAU DE APROVAÇÃO DESCONTOS NA ANUIDADE PARA 2020 

1º LUGAR 50% 

2º LUGAR 40% 

3º LUGAR 30% 

 
OBS: Os descontos concedidos serão aplicados sobre os valores cheios. Não haverá acúmulo de desconto. Não 
é estendido a irmãos. 
 
5. DOS RESULTADOS 
 



Gabarito: O gabarito oficial estará disponível no dia 22/10 às 14h. 
 
Resultado Final 
 
Estará disponível no site da escola em 14 de novembro de 2019. 
 
6.  DOS RECURSOS 
 
Todo e qualquer recurso será aceito até o dia 25/10 e resposta em até 05 (cinco) dias úteis. 
 
 
7. VALIDADES DOS DESCONTOS 
 
I – Valerá apenas para o ano de 2020 (somente as mensalidades). 
II – Os candidatos não terão descontos no material pedagógico, fardas, taxas. 
 
7.1- Período de matrícula dos aprovados. 
 
7.1.1 - Deverão dirigir-se à secretaria da escola para efetuarem suas matrículas até o dia 13/12/2019 nos 
horários das 8h às 17hs. Após esta data o candidato perderá sua vaga; 
7.1.2 – A vaga é PERSONALÍSSIMA (Não passa da pessoa do candidato), ou seja, não haverá suplente; 
71.3 – Em caso de inadimplência, não haverá prorrogação de data, o aluno deverá quitar totalmente a dívida 
para realizar a matrícula até 13/12/2019; 
7.1.4 – Não há descontos cumulativos; 
7.1.5 – Durante o ano vigente do desconto da anuidade havendo o atraso do pagamento será perdido o desconto 
do mês, ficando o valor cheio. 
 
8.  DOS DOCUMENTOS 
 
Documentos necessários para alunos novatos: 

- Comprovante de quitação da escola anterior; 

- Declaração de transferência; 

- RG e/ou Certidão de nascimento 

- Comprovante de residência; 

- RG e CPF do responsável legal para assinatura do Contrato.  

 

 

Parnamirim-RN, 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

        Siana Gonçalves                                                                                                       Marciano Júnior 

     Diretora Pedagógica                                                                                             Diretor Administrativo 

 

 

 

 

Visite nosso site: www.colegiofenix.net  
Curta e compartilhe 

@ColegiofenixRN  @ColegioFenix 

http://www.colegiofenix.net/

