
 
 

 
 

Processo Seletivo com bolsas para preenchimento de vagas remanescentes 
 

Colégio Sólido 2016 
 

 
 
 
 

Edital 

Montes Claros, 15 de setembro de 2015. 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Comunicamos que o processo seletivo com bolsas do Colégio Sólido para o ano letivo de 2016 

está aberto a partir desta data, para o preenchimento de vagas remanescentes* para as 

turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e de 1ª a 3ª séries do Ensino Médio. 
 

* Vagas que não foram preenchidas, no prazo estipulado, por alunos que já estudam no 

Sólido. 
 
 
1. Descrição do processo 

 
O processo de seleção para 2016 será composto de: 

 

 Prova de múltipla escolha; 

 E em caso de empate: Redação 

 
A lista de aprovados será divulgada no site www.colegiosolido.com.br juntamente com um 

informativo com todos os esclarecimentos sobre a matrícula. Os alunos devem ser 

matriculados seguindo todas as orientações e prazos previstos neste Edital de modo a 

garantir sua vaga. 

 
2. Inscrições 

 
Serão admitidas inscrições somente via Internet, no endereço eletrônico 

www.colegiosolido.com.br,  solicitada  no período entre 1 2  horas  do dia  15  de  setembro de 

2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 29 de outubro de 2015, observando o horário oficial d e 

Brasília/DF. 

 
O Colégio Sólido não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 
O comprovante de inscrição com horário e local de realização das provas deverá ser 

impresso pelo candidato após finalizada a inscrição on-line. 

http://www.colegiosolido.com.br/
http://www.colegiosolido.com.br/
http://www.colegiosolido.com.br/


2.1 Taxa de Inscrição 
 
A taxa de inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais) para todos os candidatos e não estará sujeita 

à devolução. 

 
O candidato efetuará o pagamento da taxa de inscrição por meio de Boleto Bancário. 

 

 
 
O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico www.colegiosolido.com.br  e deverá 

ser, imediatamente, impresso, para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do 

preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 

 
O candidato poderá reimprimir o Boleto Bancário pela página de acompanhamento do 

Processo Seletivo com Bolsas 2016. 

 
O Boleto Bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos 

Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 

 
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o 3º dia útil após sua inscrição, 

o sistema anulará o boleto bancário que não for pago no prazo. 

 
As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição. 

 
O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 

www.colegiosolido.com.br, por meio da página do Processo Seletivo com Bolsas  2016, após a 

aceitação da  inscrição,  sendo de responsabilidade exclusiva  do candidato a  obtenção desse 

documento. 

 
3. Provas 

 
A prova será objetiva, composta de 20 questões de Português** e 20 de Matemática**. 

 
**Conteúdo Programático encontra-se no final deste informativo 

 

 
3.1 Local, horário e data das provas 

 
As provas serão aplicadas no dia 01 de novembro de 2015 :  8h às 12h nos seguintes 

locais: 

 8º ano (7ª série) e 9º ano (8ª série), – Sólido Fundamental – Rua Gonçalves 
Figueira, 118 – Centro – Montes Claros – MG 

 1º ano, 2º ano e 3º ano do Ensino Médio – Sólido Pré-vestibular  (Shopping 

Ibituruna) – Av. José Corrêa Machado, 1079 – Bloco C - 3º Andar  

 1º ano e 2º e 3º ano do Ensino Médio ano do Ensino Médio – Sólido Unidade 
São José – Av. Padre Chico, 403 – Centro – Montes Claros - MG (ao lado da praça de 

Esportes); 

 

E de 14h às 18:00 nos seguintes locais: 

 
 6º ano (5ª série), 7º ano (6ª série) – Sólido Fundamental – Rua Gonçalves 

Figueira, 118 – Centro – Montes Claros - MG 

http://www.colegiosolido.com.br/
http://www.colegiosolido.com.br/


3.1 Desempate 
 
Caso haja, candidatos empatados na prova de múltipla escolha serão submetidos a uma prova 

de redação, sob a coordenação da Professora Eva Cunegundes, no dia 07 de Novembro entre 

9h e 11h3 0min nada Av. Deputado Esteves Rodrigues, 949 – Centro. 

 
4. Para fazer as provas 

 
O aluno deverá: 

 

 Portar comprovante de inscrição e carteira de identidade ou outro documento de 

identificação com foto recente legalmente reconhecido. 

 Ter caneta, lápis ou lapiseira, borracha, régua e apontador (caso use lápis). 
 

 
 
Observações 

 

 Não será permitido o uso de máquina de calcular ou similares, nem o acesso a 

qualquer fonte de consulta. 

 O candidato não deve levar bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos como 

celulares, mp3 e outros, pois não lhe será permitido fazer a prova estando de posse 

de objetos que não os necessários à execução da mesma. 
 

 
 
5. Bolsas - validas para todas as turmas, inclusive os Federais 

 
Serão distribuídas bolsas integrais e parciais aos 10 primeiros colocados do Processo 

Seletivo da seguinte maneira: 

 
 1º lugar: 100%; 

 2º lugar: 60%; 

 3º lugar: 40%; 

 4º lugar: 30%; 

 5º lugar: 20%; 

 do 6º ao 10º lugares: 10% de bolsa. 

 
Atenção: As bolsas incidirão sobre as mensalidades de fevereiro/2016 a dezembro/2016, 

não isentando a mensalidade de janeiro/2016 e as apostilas, que deverão ser pagas à 

parte. 
 

 
 
6. Divulgação do resultado 

 

 O resultado será divulgado no site www.colegiosolido.com.br até o dia 9 de novembro de 

2015 às 15h.

http://www.colegiosolido.com.br/


7. Matrícula 
 

 
Os candidatos classificados terão até o dia 19 de novembro de 2016 para efetuar a sua 

matrícula conforme a disponibilidade de vagas. Após esse prazo serão convocados candidatos 

da lista de espera seguindo a ordem de classificação. 
 

Importante: Candidatos interessados nas turmas do Ensino Fundamental 9º Federal e 

Ensino Médio 1º FEDERAL/ENEM, 2º FEDERAL/ENEM e 3º FEDERAL/ENEM poderão ser 

submetidos a um outro processo de seleção a critério do Sólido e a sua matrícula poderá ser 

modificada conforme a análise dos resultados desse processo. 

 
 
8. Restrições 

 
Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Sólido, sua inscrição ao presente Processo 

Seletivo poderá ser recusada ou mesmo cancelada, bem como sua matrícula poderá ser 

rejeitada, em virtude de histórico disciplinar desfavorável segundo avaliação a critério do 

Sólido. 

 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
A DIREÇÃO 



Conteúdo Programático / Ensino Fundamental 
 

6º ANO (5ª SÉRIE) 

PORTUGUÊS 

Gêneros textuais : Leitura e interpretação de textos 
 

 
Ordem alfabética 

 

Substantivo e adjetivo 
 

Sinônimos e Antônimos 
 

Leitura e interpretação 
 

Texto informativo 
 

Comparação de textos 
 

Produção de texto 
 

Pontuação 
 

Acentuação gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 

 
 

Sistema de numeração decimal 
 

Composição e decomposição 
 

Multiplicação 
 

Operação Inversa 
 

Antecessor e Sucessor 
 

Gráfico de colunas, barras, curvas e setores 
 

Resolução de problemas 
 

Paralelas e perpendiculares 
 

Triângulo 
 

Números com vírgula 
 

Múltiplos e divisores 
 

Frações 
 

Divisão 
 

Frações Equivalentes 



7º ANO (6ª SÉRIE) 
 

 
PORTUGUÊS 

 
Gêneros textuais : Leitura e interpretação de textos 

 
 Gênero textual: poema (noções básicas: verso e estrofe). 

  Significação das palavras e o contexto. 

 Gênero textual: histórias em quadrinhos. 

 Gênero textual: texto informativo/relato histórico. 

 Características principais do gênero; características funcionais do texto informativo. 

 Gênero textual: notícia de jornal (sequência de notícias sobre a ararinha-azul). 

 Estrutura do texto jornalístico – O lide – Titulagem. 

 Gênero textual: crônica (narrativa ficcional). 

 Paródia: conceito, pressupostos, ironias, intertextualidades. 

 Gênero textual: entrevista. 

 Discurso direto e indireto. 

 Gênero textual: carta. 

 Textos literários × textos pragmáticos. 

 Esquemas do circuito da comunicação: emissor/mensagem/emissor. 

 Gênero textual: propaganda. 

 
Estudo da língua: 

 
 Classes de palavras: substantivo e artigo (flexões de gênero e número). 

 Classes de palavras: adjetivo (flexões de gênero e número). 

 Ortografia de palavras cognatas e com sufixo -ês /-esa. 

 Classes de palavras: verbos (conceito, tempos, modos e formas nominais). 

 Classes de palavras: advérbio (conceito, formação, usos). 

 Classes de palavras: pronomes (subclasses e características). 

 Tipos de discurso: direto e indireto. 

 Ditongo e hiato. 

 Uso de vírgula e de aspas. 

 Classes de palavras: conjunção (conceito, funções e sentido). 

 Frase, oração e período. 

 Ortografia 

 Sintaxe: sujeito e predicado. 

 Concordância verbal: noções gerais. 


Produção Textual (Para desempate) : 

 
 Compreensão e atendimento à proposta dada: desenvolvimento do conteúdo, tipo de 

texto e características do gênero textual solicitado. 

  Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada utilização da 

margem. 

 Organização do texto em parágrafos. 

 Redação de períodos completos. 

 Emprego de vocabulário adequado ao gênero textual solicitado. 

 Emprego adequado dos principais elementos coesivos (conjunção, preposição e 

advérbio). 

 Emprego adequado dos sinais de pontuação. 

 Emprego adequado dos sinais de acentuação. 

 Emprego adequado das letras maiúsculas e minúsculas. 

 Domínio da ortografia da língua. 

 Produção de texto coerente, sem ambiguidades e sem trechos desconexos. 



MATEMÁTICA 

 


 Sistema de numeração decimal 

 Formas geométricas: figuras planas e não planas 

 Elementos da potenciação: base, expoente, potência. 

 Resolução de problemas 

 Ângulos: medida. 

 Segmento de reta e reta 

 Números racionais: a representação decimal 

 Porcentagem 

 Divisão de números decimais 

 Medidas 

 Áreas do retângulo e do quadrado 

 A fração como quociente 

 Expressões numéricas 

 Múltiplos e divisores 

 Mínimo (menor) múltiplo comun 



8º ANO (7ª SÉRIE) 
 

 
PORTUGUÊS 

 
Gêneros textuais : Leitura e interpretação de textos 

 
 Gêneros textuais 

 O mito como exemplo de narrativa fantástica. 

 caracterísricas dos gêneros textuais 

 Revisão e aprofundamento de elementos da narrativa. 

 História e enredo. 

 Gênero textual: resenha. 

 Elementos verbais e visuais 

 Gênero textual: texto jornalístico – reportagem. 

 Diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito. 

 Características e função do adjunto adverbial. 

 Gênero textual: texto normativo 

 Foco narrativo e apresentação da personagem. 

 Interpretação de texto. 

 Leitura e interpretação de texto. 
 

Estudo da língua: 

Caracterização dos tipos de sujeito. 
Características básicas da classe dos verbos. 
Emprego dos tempos do modo indicativo e do subjuntivo. 
Características e função do verbo de ligação. 
Estrutura do predicado nominal. 
Predicativo do sujeito. 
Características e função do verbo intransitivo e do verbo transitivo. 
Estrutura do predicado verbal. 
Complemento verbal. 
Regra básica de concordância verbal. 
Importância da pontuação para o sentido da frase escrita. 
Usos da língua e variação linguística. 
A classe dos substantivos e a classe dos verbos. 
Características e função do adjunto adnominal. 
Marcas de oralidade no texto escrito. 
Definição de estilo. 
Redação 
Processos de derivação e de composição das palavras. 
Contribuição linguística africana à língua portuguesa no Brasil. 

 

Produção Textual ( Para desempate) : 

 
 Compreensão e atendimento à proposta dada: desenvolvimento do conteúdo, tipo de 

texto e características do gênero textual solicitado. 

  Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada utilização da 

margem. 

 Organização do texto em parágrafos. 

 Redação de períodos completos. 

 Emprego de vocabulário adequado ao gênero textual solicitado. 

 Emprego adequado dos principais elementos coesivos (conjunção, preposição e 

advérbio). 

 Emprego adequado dos sinais de pontuação. 

 Emprego adequado dos sinais de acentuação. 

 Emprego adequado das letras maiúsculas e minúsculas. 

 Domínio da ortografia da língua. 

 Produção de texto coerente, sem ambiguidades e sem trechos desconexos. 



MATEMÁTICA 
 



Números inteiros relativos 

Noções de probabilidade 

A fração como medida 

Resolução de problemas e investigações matemáticas 

Ângulos 

Multiplicação, potenciação e divisão de números inteiros relativos. Multiplicação e 

potenciação de frações 

Operações e problemas com números racionais 

Radiciação 

A Álgebra 

Razão e proporção 

Equações do 1º grau coeficientes fracionários 

Ângulos e equações 



9º ANO (8ª SÉRIE) 

PORTUGUÊS 

Gêneros textuais : Leitura e interpretação de textos 

 
Gênero textual: poema lírico (eu lírico, ritmo e musicalidade). 

Gênero textual: narrativa 

Gêneros textuais: poema narrativo e dramático. 

Discurso direto e indireto (diálogo e narração). 

Gênero textual: narrativa (crônica). 

História do jornal; o jornal no Brasil. 

Gêneros textuais: notícia e crônica 

Revisão e sistematização dos elementos da narrativa. 

Metalinguagem. 
 

 
Estudo da língua: 

 
Pronomes pessoais retos e oblíquos (átonos e tônicos): definição, morfologia e sintaxe. 

Formas de tratamento de reverência e suas abreviaturas. 

Subordinação das formas de tratamento à relação social ou afetiva entre os 
interlocutores. 

Objeto direto e objeto indireto e suas formas de apresentação. 

Conceito de regência verbal. 

Características e função básica do modo imperativo. 

Voz ativa e voz passiva. 

Funções da linguagem. 

Conceito de colocação pronominal. 

Função e características do complemento nominal. 

Verbo intransitivo, verbo transitivo e verbo de ligação. 
 

 
Produção Textual (Para desempate) : 

 
 Compreensão e atendimento à proposta dada: desenvolvimento do conteúdo, tipo de 

texto e características do gênero textual solicitado. 

  Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada utilização da 

margem. 

 Organização do texto em parágrafos. 

 Redação de períodos completos. 

 Emprego de vocabulário adequado ao gên ero textual solicitado. 

 Emprego adequado dos principais elementos coesivos (conjunção, preposição e 

advérbio). 

 Emprego adequado dos sinais de pontuação. 

 Emprego adequado dos sinais de acentuação. 

 Emprego adequado das letras maiúsculas e minúsculas. 

 Domínio da ortografia da língua. 

 Produção de texto coerente, sem ambiguidades e sem trechos desconexos. 



MATEMÁTICA 
 
 
 
 

Multiplicação, potenciação e divisão de expressões algébricas 

Ângulo externo de um triângulo 

Resolução de problemas e investigações matemáticas 

Equações determinadas, impossíveis e indeterminadas. 

Construções geométricas I: construção de ângulos 

Probabilidade. 

Frações algébricas 

Equações do 1º grau com duas incógnitas e o sistema de eixos coordenados 

Resolução cartesiana de sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas 

Áreas e o teorema de Pitágoras 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / Ensino Médio 
 

 

1°ANO DO ENSINO MÉDIO 

PORTUGUÊS 
 
Gêneros textuais: Leitura e interpretação de textos 

 
 Localização de informações explícitas em um texto. 

 Inferência do sentido de uma palavra ou expressão. 

 Inferência de uma informação implícita em um texto. 

 Identificação do tema/assunto de um texto. 

 Distinção de um fato da opinião relativa a esse fato. 

 Identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 
Estudo da língua: 

 
 Revisão de período simples 

 Orações coordenadas 

 Orações subordinadas substantivas 

 Orações subordinadas adjetivas 

 Orações subordinadas adverbiais 

 Regência verbal 

 Regência nominal 

 Crase 

 Concordância verbal 

 Concordância nominal 

 Pontuação 

 Colocação pronominal 

 
Produção Textual (Para desempate): 

 
 Compreensão e atendimento à proposta da da: desenvolvimento do conteúdo, tipo de 

texto e características do gênero textual solicitado. 

  Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada utilização da 

margem. 

 Organização do texto em parágrafos. 

 Redação de períodos completos. 

 Emprego de vocabulário adequado ao gênero textual solicitado. 

  Emprego adequado  dos  principais  elementos  coesivos  (conjunção,  preposição  e 

advérbio). 

 Emprego adequado dos sinais de pontuação. 

 Emprego adequado dos sinais de acentuação. 

 Emprego adequado das letras maiúsculas e minúsculas. 

 Domínio da ortografia da língua. 

 Produção de texto coerente, sem ambigüidades e sem trechos desconexos. 

MATEMÁTICA 

 Números Reais 

 Proporcionalidade em Geometria. 

 Equações e Sistemas de equações do 2º grau. 



 

 Semelhança e Relações Métricas 

 Função 

 Perímetros, área se volumes III 

 Grandezas proporcionais e porcentagem 



2°ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

 
PORTUGUÊS 

 
Gêneros textuais: Leitura e interpretação de textos 

 

 
 Gêneros textuais: Leitura e interpretação de textos 

 Localização de informações explícitas em um texto. 

 Inferência do sentido de uma palavra ou expressão. 

 Inferência de uma informação implícita em um texto. 

 Identificação do tema/assunto de um texto. 

 Distinção de um fato da opinião relativa a esse fato. 

 Identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 
Estudo da língua 

 
 História e geografia da língua portuguesa 

 Fonética e fonologia 

 Ortografia 

 Hífen 

 Acentuação gráfica 

 Significação vocabular e textual (denotação, conotação, polissemia, 

sinonímia, antonímia, homonímia, parônima, campo semântico) 

 Variações linguísticas 

 Morfologia: Estrutura e formação de palavras 

 Pontuação 

 Funções da linguagem 

 
Produção Textual (Para desempate): 

 
 Compreensão e atendimento à proposta dada: desenvolvimento do 

conteúdo, tipo de   texto e características do gênero textual solicitado. 

 Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada 

utilização da margem. 

 Organização do texto em parágrafos. 

 Redação de períodos completos. 

 Emprego de vocabulário adequado ao gênero textual solicitado. 

 Emprego adequado  dos  principais  elementos  coesivos  (conjunção, 

preposição  e advérbio). 

 Emprego adequado dos sinais de pontuação. 

 Emprego adequado dos sinais de acentuação. 

 Emprego adequado das letras maiúsculas e minúsculas. 

 Domínio da ortografia da língua. 

 Produção de texto coerente, sem ambigüidades e sem trechos desconexos. 
 
 
MATEMÁTICA 

 

 
Conteúdo Básico: 

 
 Linguagem de conjuntos 

 Conjuntos numéricos 

 Conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais 



 Problemas envolvendo as operações: adição, subtração, multiplicação, 

potenciação e radiciação. 

 Sistema de numeração, números primos, máximo divisor comum e mínimo 

múltiplo comum. 
 

 
Funções: 

 
 Coordenadas no plano cartesiano 

 Relações binárias 

 Elementos de uma função (domínio, contra domínio e imagem) 

 Gráficos de funções 

 Função injetora, sobrejetora e bijetora 

 Função composta e função inversa 

 Função afim (linear e não linear) 

 Função quadrática (propriedades, gráficos, inequações, máximo ou mínimo) 

 Função exponencial 

 Logaritmos (definição, propriedades e mudança de base) 

 Grandezas proporcionais e porcentagem 



3°ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

 
PORTUGUÊS 

 
Gêneros textuais: Leitura e interpretação de textos 

 
 Localização de informações explícitas em um texto. 

 Inferência do sentido de uma palavra ou expressão. 

 Inferência de uma informação implícita em um texto. 

 Identificação do tema/assunto de um texto. 

 Distinção de um fato da opinião relativa a esse fato. 

 Identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 
Estudo da língua: 

 
 Morfossintaxe – Substantivo 

 Morfossintaxe – Adjetivo e Artigo 

 Morfossintaxe – Numeral 

 Morfossintaxe – Pronome 

 Morfossintaxe – Verbo 

 Morfossintaxe – Interjeição, Advérbio, Preposição e Conjunção 

 Pontuação 

 
Produção Textual (Para desempate): 

 
 Compreensão e atendimento à proposta dada: desenvolvimento do 

conteúdo, tipo de texto e características do gênero textual solicitado. 

 Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada 

utilização da margem. 

 Organização do texto em parágrafos. 

 Redação de períodos completos. 

 Emprego de vocabulário adequado ao gênero textual solicitado. 

 Emprego adequado dos principais ele mentos coesivos (conjunção, 

preposição  e advérbio). 

 Emprego adequado dos sinais de pontuação. 

 Emprego adequado dos sinais de acentuação. 

 Emprego adequado das letras maiúsculas e minúsculas. 

 Domínio da ortografia da língua. 

 Produção de texto coerente, sem ambigüidades e sem trechos desconexos. 

MATEMÁTICA 

 Trigonometria 

 Relações trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno e tangente 

de um ângulo agudo) 

 Relações trigonométricas no círculo 

 Seno, cosseno e tangente de um arco. 

 Matrizes, determinantes (operações com matrizes e resolução de 

determinantes de ordem menor ou igual a 3) 

 Sistemas de equações lineares (resolução, discussão e interpretação geométrica) 

 Análise combinatória (resolução de problemas aplicando-se princípio 

multiplicativo, permutações e combinações) 

 Binômio de Newton 



 Probabilidade 

 Geometria espacial (poliedros, relação de Euler, áreas e volumes dos 

sólidos: Prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas.). 

 Grandezas proporcionais e porcentagem 


