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CENTRO DE ENSINO MADRE TEREZA
O Centro de Ensino Madre Tereza torna público o Edital do Concurso de Bolsas para
alunos novatos do Ano Letivo 2018, visando à concessão de bolsas de estudos do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª à 3ª série do Ensino Médio.
Capitulo I
Das Inscrições
Art. 1º - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento ou recurso.
Art. 2º - As inscrições serão realizadas na Secretaria do Centro de Ensino Madre
Tereza, localizado na Rua Ubaldo Figueira, nº 1777, bairro Nova Brasília, nesta cidade
de Santana, no período de 07 de outubro a 14 de novembro de 2017, até as 18h e
destina-se somente aos estudantes novatos, oriundos de outras Instituições de Ensino;
Art. 3º - Taxa de inscrição no valor de R$ 20,00.
Art. 4º - O aluno que já é matriculado no Centro de Ensino Madre Tereza não poderá
participar do processo de bolsas;
Art. 5º - Somente a inscrição no Concurso de Bolsas não garante a vaga pleiteada;
Capitulo II
Do Processo de Organização e Avaliação
Art. 5º - Poderão se inscrever para o Concurso de Bolsas:
I. Alunos que irão cursar no ano de 2018 - 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental;
II. Alunos que irão cursar no ano de 2018 – 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio;
Art. 6º - O Concurso de Bolsas será realizado no dia 18 de Novembro de 2017(sábado),
no horário das 8h30 às 12h30, nas dependências do Centro de Ensino Madre Tereza
localizado na rua Ubaldo Figueira – 1777 , bairro Nova Brasília – Santana/AP.
Art. 7º - O (a) candidato (a) deverá comparecer ao local designado para a realização da
prova com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário previsto, munido de:
I. Original de um dos documentos a seguir: Registro de nascimento; Carteira de
Identidade.
II. Não será aceito cópia do documento de Identificação do candidato;
III. Comprovante de Inscrição do referido concurso;
IV. Caneta azul, lápis e borracha.
Art. 8º - A prova será composta de 20 questões de caráter objetivo, sendo 10 questões
de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática, além da proposta de uma
Redação.
O tempo de duração da prova será de 4 horas;
Art. 9º - Não é permitido ao candidato, durante a realização da prova a utilização de
aparelhos eletrônicos, tais como: celular, agenda eletrônica, bip, gravador, MP’s player,
note book, pager, palmtop. Ressaltamos ainda, que é vedado a comunicação entre os
candidatos ou espécie alguma de consulta em livros, códigos, manuais, impressos ou
quaisquer anotações.
Art. 10 - O candidato que estiver portando celular deverá desligá-lo e guardá-lo antes
do início da prova;
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Art. 11 - Será automaticamente excluído do concurso de bolsas o candidato que:
I – Não apresentar o documento de identificação exigido no inciso I, do art. 7º deste
capítulo;
II – Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento do fiscal;
III– For surpreendido portando qualquer aparelho eletrônico;
IV – Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em
relação aos funcionários da Instituição e demais candidatos.
Capitulo III
Da Premiação / Bolsa
Art. 12 - Os candidatos com melhores desempenhos serão premiados com bolsas de
estudos referente somente a mensalidade escolar para o período letivo de 2018. Serão
concedidas bolsas por segmentos, conforme a seguir:

ENSINO FUNDAMENTAL II
Tabela de Classificação

Classificação

1° Colocado Geral do
Fundamental II

1° colocado do 6º ano
1° colocado do 7ºano
1° colocado do 8º ano
1º colocado do 9º ano

Premiação
100% (cem por cento) de
bolsa referente ao valor das
mensalidades do ano de 2018.
Esta bolsa refere-se às
atividades principais do segmento,
não contemplando os projetos
educacionais complementares.

50%
(cinquenta
por
cento) de bolsa referente ao valor
das mensalidades do ano de 2018.
Esta bolsa refere-se às
atividades principais do segmento,
não contemplando os projetos
educacionais complementares.

Observação
Não está incluso
nesta bolsa o material
didático
do
aluno,
sendo
este,
de
responsabilidade
do
mesmo.

Não está incluso
nesta bolsa o material
didático
do
aluno,
sendo
este,
de
responsabilidade
do
mesmo.
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ENSINO MÉDIO –
Tabela de Classificação
Classificação

1° Colocado Geral
do Ensino Médio

1° colocado da 1ª
série
1° colocado da 2ª
série
1° colocado da 3°
série

Premiação
100% (cem por cento) de
bolsa referente ao valor das
mensalidades do ano de 2018.
Esta bolsa refere-se às
atividades
principais
do
segmento, não contemplando
os
projetos
educacionais
complementares.
50% (cinquenta por cento)
de bolsa referente ao valor das
mensalidades do ano de 2018.
Esta bolsa refere-se às
atividades
principais
do
segmento, não contemplando
os
projetos
educacionais
complementares.

Observação
Não está incluso nesta
bolsa o material didático do
aluno, sendo este, de
responsabilidade do mesmo.

Não está incluso nesta
bolsa o material didático do
aluno, sendo este, de
responsabilidade do mesmo.

Capitulo III
Matrícula
Art. 13 – O ALUNO CLASSIFICADO e RESPONSÁVEL deverá comparecer à secretaria
da escola com as documentações necessárias para efetivar a matrícula.
Art. 14 - Fica na responsabilidade do Responsável do ALUNO CLASSIFICADO o
pagamento da taxa de matrícula correspondente ao ano de 2018, da série em que o
mesmo estará se matriculando.
Art. 15 - Após a efetivação da matrícula, o aluno terá direito à bolsa, cujo o percentual
variará de acordo com sua colocação na prova realizada no dia 04 de outubro de 2017.
Capítulo IV
Responsabilidade do ALUNO
Art. 16 – O ALUNO CLASSIFICADO deverá cumprir as normas institucionais
apresentadas no Regimento Escolar.
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Conteúdo Programático
Ensino Fundamental
6º ano – (alunos que cursam o 5º ano)
•

Língua Portuguesa: Leitura e Interpretação de texto; Classes gramaticais:
Verbo e Adverbio; Formação e significação de palavras; Acentuação;
Pontuação; Ortografia; Conto, Crônica e Fábula.

•

Matemática: Organização do sistema de numeração decimal: classes, ordens e
valor posicional; Decomposição de números; Leitura de tabelas e gráficos;
Problemas e cálculos com as quatro operações; Leitura, escrita e comparação
de frações; Números decimais: décimos, centésimos e milésimos, comparação
e ordenação de números decimais, medidas de comprimento; Cálculos com a
adição, subtração e multiplicação com números decimais; Porcentagem e
raciocínio lógico (nível de 5º ano).

7º ano – (alunos que cursam o 6º ano)
•
•

Língua Portuguesa: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; Divisão
silábica; Acentuação gráfica; Pontuação; Verbo; Variação Linguística; Fonema;
Classes gramaticais: substantivos, adjetivos, pronomes, numeral, artigo.
Matemática: Leitura de tabelas e gráficos; Adição, subtração, multiplicação e
divisão com números naturais: cálculos e propriedades; Potenciação e suas
propriedades; Radiciação; Expressões Numéricas envolvendo as operações
com números naturais; Critérios de Divisibilidade; MMC e MDC em situações –
problema; Operações básicas com Números Decimais e Frações; Raciocínio
lógico (nível de 6º ano).

8º ano – (alunos que cursam o 7º ano)
•

•

Língua Portuguesa: Interpretação Textual; Linguagem Formal e Informal;
Frase, Oração e Período; Elementos essenciais da oração: Sujeito e Predicado;
Tipos de Sujeito; Tempos e Modos verbais; Ortografia;
Matemática: Números Inteiros: operações e situações – problema; Números
Racionais: operações e situações – problema; Porcentagem; Equação e
Inequação do 1 º grau; Proporcionalidade e Regra de Três; Sistema de
Equações do 1ºgrau; raciocínio lógico (nível de 7º ano).

9º ano do ensino fundamental (alunos que cursam o 8º ano)
•

Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Denotação/Conotação; Função
Sintática; Período/Oração; Modos Verbais; Concordâncias Verbal, Nominal e
verbo-nominal; Pontuação; Transitividade verbal.

•

Matemática: Raciocínio lógico; Monômios; Polinômios; Expressões algébricas;
Ângulos e triângulos; A circunferência e seus elementos e Noções de
probabilidade.
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Ensino Médio
1º série do ensino Médio (alunos que cursam o 9º ano)
•

Língua Portuguesa: Interpretação textual (Argumentação, Narração,
Descrição); Ortografia; Orações coordenadas e subordinadas. Textos: Leitura e
interpretação de tipos variados de textos: poesias, contos, crônicas, relatos.

•

Matemática: Raciocínio lógico, Equação do 2° grau; Plano cartesiano; Função
do 1° grau; Função do 2° grau; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras e
Razões trigonométricas no triângulo retângulo.

2º série do ensino Médio (alunos que cursam o 1ª Série)
•
•
•

Língua Portuguesa: Linguagem e variação linguística; Dimensão Discursiva da
Linguagem; Recursos Estilísticos: Figuras de Linguagem; Estrutura das
palavras; Formação de palavras; Coesão e coerência; Classes de palavras.
Textos: Leitura e interpretação de tipos variados de textos: charges, tirinhas,
anúncios, propagandas, poesias, contos, crônica e relatos.
Matemática: Raciocínio lógico; Conjuntos, Função afim; Função quadrática;
Função exponencial e Função logarítmica.

3º série do ensino Médio (alunos que cursam o 2ª Série)
•

•
•

Língua Portuguesa: O estudo das Classes de Palavras: Substantivo, Adjetivo,
Pronome, Artigo, Numeral e Interjeição; Concordância verbal, nominal e verbonominal; Regência; Verbo, Advérbio, Preposição e Conjunção; Análise Sintática;
Orações subordinadas.
Textos: Leitura e interpretação de tipos variados de textos: charges, tirinhas,
anúncios, propagandas.
Matemática: Raciocínio lógico; Circunferência trigonométrica; Funções
trigonométricas; Matrizes e Determinantes e Análise combinatória.

Santana-AP, 06 de Outubro de 2017
A Direção
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