Processo Seletivo com Bolsas para preenchimento
de vagas remanescentes – Colégio Sólido 2017
Edital
Montes Claros, 9 de Agosto de 2016.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Comunicamos que o Processo Seletivo com Bolsas do Colégio Sólido para o ano letivo de 2017 está aberto a
partir desta data, para o preenchimento de vagas remanescentes* para as turmas do 6º ao 9º anos do Ensino
Fundamental e do 1º ao 3ºanos do Ensino Médio.
*Vagas que não foram preenchidas, no prazo estipulado, por alunos que já estudam no Colégio Sólido.
1. Descrição do processo
O processo de seleção para 2017 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 17 horas do dia 9 de agosto de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 31 de agosto de 2016,
observando o horário oficial de 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
candidatoapós finalizada a inscrição online.

2.1Taxa 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 online.
O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do Processo Seletivo com
Bolsas 2017.
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 2017, 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 20de Matemática**.
**Conteúdo programático encontra-se no final deste Edital.

3.1 Local, horário e data das provas
As provas serão aplicadas no dia 4 de setembro de 2016.
De 8h às 12hpara as seguintes séries e nos locais descritos:


8º ano (7ª série) e 9º ano (8ª série) do Fundamental:
- 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, 1.079 - Bloco C - 3º Andar Montes Claros/MG
- Sólido Santa Maria Mall –Rua Santa Maria, 286 - 3º Andar - Todos os Santos - Montes Claros/MG
- Sólido Unidade São José – Av. Padre Chico, 403 - Centro - Montes Claros/MG (ao lado da Praça de
Esportes)

Atenção: Candidatos para o Ensino Médio poderão fazer provas em qualquer uma das três unidades descritas
acima, de acordo com ordem recebida pelo sistema de inscrições.Observe bem qual dessas unidades consta
como seu local de provas no comprovante de inscrição.

E de 14h às 18hpara as seguintes séries e no local descrito:


6º ano (5ª série) e 7º ano (6ª série)
- Sólido Fundamental – Rua Gonçalves Figueira, 118 – Centro – Montes Claros/MG

3.1 Desempate
Caso haja candidatos empatados na prova de múltipla escolha, estes serão submetidos a uma prova de Redação
sob a coordenação da Professora Eva Cunegundes no dia 10 de setembro entre 9h e 11h30 na da 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
Serão distribuídas bolsas integrais e parciaisaos 10 primeiros colocados do Processo Seletivo da seguinte
maneira:


1º lugar: 100%



2º lugar: 60%



3º lugar: 40%



4º lugar: 30%



5º lugar: 20%



do6º ao 10º lugares: 10%

Atenção: As bolsas incidirão sobre as mensalidades de fevereiro/2017 a dezembro/2017, não isentando a
mensalidade de janeiro/2017 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 19 de setembro de 2016.

7. Matrícula
Os candidatos classificados em primeira chamada terão até o dia 1º de outubro 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 Médio FEDERAL/ENEM e SÓLIDO PLUS poderão ser
submetidos a um outro processo de seleção à critério do Sólido e a sua matrícula poderá ser modificada
conforme a análise dos resultados deste 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 PROGRAMÁTICOEnsino Fundamental

6ºANO(5ª SÉRIE)
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.



Características principais e funcionais de diversos gêneros.

Estudo da língua


Classes de palavras: substantivo e artigo ( conceito e classificação)



Classes de palavras: adjetivo/ locução adjetiva



Classes de palavras: numeral (conceito e classificação)



Classes de palavras: verbo (conceito, tempos)



Classes de palavras: pronomes (conceito e classificação)



Dígrafo



Encontro consonantal



Encontros vocálicos



Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica



Regras de acentuação gráfica

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


O sistema de numeração decimal (milhão e bilhão)



Escrita dos números por extenso



Antecessor e sucessor



Expressões numéricas



Frações (adição, subtração, multiplicação e divisão)



Ângulos (reto, agudo , obtuso)



Reta numérica



Retas perpendiculares



Polígonos, triângulos, quadriláteros e paralelogramos



Porcentagem - Educação financeira



Medidas de metro, centímetro, grama, litro e mililitro



Áreas de retângulos e quadrados



Estudo de informação no gráfico



Problemas envolvendo as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão)

7ºANO(6ª SÉRIE)
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



Características principais e funcionais de diversos gêneros



Textos literários e não literários



Figuras de linguagem (onomatopeia, metáfora, comparação, ironia)



Elementos da narrativa

Estudo da língua


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



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



Classes de palavras numeral (conceito e classificação)



Ortografia de palavras cognatas



Classes de palavras: verbo (conceito, pessoa, número, tempos, modos, formas nominais,
conjugação verbal)



Classes de palavras: advérbio (conceito, classificação )



Tipos de discurso: direto e indireto



Encontros vocálicos



Regras de acentuação gráfica

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 de Potenciação: Base, Expoente e Potência;



Medida de Tempo;



Análise de dados – Gráficos.



Ângulos: Medida;



Localização de Pontos no Plano;



Segmentos de Reta;



Retas Paralelas e Retas Perpendiculares;



Números Racionais: A Representação Decimal;



Porcentagem;



Adição, subtração, Multiplicação e Potenciação de Números Decimais;



Polígonos;



Resolução de Problemas

8ºANO(7ª SÉRIE)
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.



Características principais e funcionais de diversos gêneros.



Textos literários e não literários.



Figuras de linguagem (metáfora, comparação, sinestesia, aliteração, assonância, ironia)



Elementos da narrativa

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



Adjunto adverbial



Regras básicas de concordância verbal



Emprego dos sinais de pontuação



Usos da língua e variação linguística



Marcas de oralidade nos textos escritos

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


Situação-Problema envolvendo as 4 operações



Conjunto dos Números Inteiros
- Reta Numérica
- Números Opostos ou Simétricos
- Módulo
- Operações com Números Inteiros



Conjunto dos Números Racionais
- Reta Numérica
- Números Opostos ou Simétricos
- Números Inversos
- Módulo
- Transformação de Números Racionais (decimais, fracionários e porcentagem)
- Operações com Números Racionais



Noções de Probabilidade



Leitura de Gráficos de Setores e Barras
- Interpretação e Cálculos



Ângulos
- Tipos de Ângulos;
- Ângulos Congruentes
- Ângulos Adjacentes
- Ângulos Suplementares
- Ângulos Complementares



Circunferência e Círculo



Soma dos Ângulos Internos
- Do Triângulo
- Do Quadrilátero



Bissetriz de um Ângulo



Polígonos Regulares.

9ºANO(8ª SÉRIE)
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.



Características principais e funcionais de diversos gêneros.



Textos literários e não literários.



Figuras de linguagem (metáfora, comparação, ironia, paradoxo, antítese)



Funções da linguagem

Estudo da língua


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



Formas de tratamento de reverência e suas abreviaturas



Caracterização dos tipos de sujeito



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



Predicativo do objeto



Estrutura do predicado verbo-nominal



Objeto direto e objeto indireto e suas formas de apresentação



Regência verbal



Adjunto adverbial



Crase



Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva



Modo imperativo (características e funções básicas)

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


Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de expressões algébricas.



Ângulo externo de um triângulo.



Equações determinadas, indeterminadas e impossíveis.



Probabilidade.



Construção de Ângulos.



Retas paralelas cortadas por uma transversal.



Casos de Congruências: LLL, LAL, ALA, LAAo



Casos de Fatoração: Fator comum em evidência, Agrupamento, Trinômio quadrado Perfeito, A
diferença do quadrado de dois termos e A soma do quadrado de dois termos.



Áreas e perímetros



Resolução de Problemas e investigações matemáticas com gráficos.



Média, Mediana e Moda.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICOEnsino Médio
1°ANODOENSINOMÉDIO
PORTUGUÊS
Gênerostextuais: Leiturae interpretação detextos







Localizaçãodeinformações explícitas emum texto.
Inferênciadosentido de umapalavra ou expressão.
Inferênciadeumainformaçãoimplícitaem um texto.
Identificaçãodo tema/assuntodeumtexto.
Distinçãodeum fato daopiniãorelativaa essefato.
Identificaçãodafinalidadedetextos dediferentesgêneros.

Estudo da língua




Revisão deperíodosimples
Orações coordenadas
Orações subordinadas substantivas

Produção Textual(Paradesempate)












Compreensãoe atendimento à proposta dada: desenvolvimento do conteúdo, tipo de
textoecaracterísticasdogênero textual solicitado.
Apresentaçãoda escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada utilização da margem.
Organização dotextoemparágrafos.
Redaçãodeperíodos completos.
Emprego devocabulário adequadoaogênero textual solicitado.
Empregoadequado dos principais elementos coesivos (conjunção, preposição e advérbio).
Emprego adequadodos sinais depontuação.
Emprego adequadodos sinais deacentuação.
Emprego adequadodas letrasmaiúsculaseminúsculas.
Domínioda ortografia dalíngua.
Produçãodetextocoerente,sem ambiguidadesesemtrechosdesconexos.

MATEMÁTICA









Conjuntos Numéricos
Conjunto dos Números Naturais, Inteiros, Racionais e Reais
Área do Círculo
Equação do 2º Grau
Notação Científica
Radicais e suas propriedades
Porcentagem
Área e Perímetro de figuras planas

2°ANODOENSINOMÉDIO
PORTUGUÊS
Gênerostextuais:Leiturae interpretação detextos







Localizaçãodeinformações explícitas emum texto.
Inferênciadosentido de umapalavra ou expressão.
Inferênciadeumainformaçãoimplícitaem um texto.
Identificaçãodo tema/assuntode umtexto.
Distinçãodeum fato daopiniãorelativaa essefato.
Identificaçãodafinalidadedetextos dediferentesgêneros.

Estudo da língua












Históriaegeografiadalíngua portuguesa
Fonéticae fonologia
Ortografia
Hífen
Acentuaçãográfica
Significação vocabular e
textual(denotação,conotaçãopolissemia,sinonímia,antonímia,homonímia,paronímia,camposemân
tico)
Variaçõeslinguísticas
Morfologia:Estruturae formaçãodepalavras
Pontuação
Funções dalinguagem

Produção Textual(Paradesempate)












Compreensãoe atendimento à proposta dada: desenvolvimento do conteúdo, tipo de
textoecaracterísticasdogênero textual solicitado.
Apresentaçãoda escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada utilização da margem.
Organização dotextoemparágrafos.
Redaçãodeperíodos completos.
Emprego devocabulário adequadoaogênero textual solicitado.
Empregoadequado dos principais elementos coesivos (conjunção, preposição e advérbio).
Emprego adequadodos sinais depontuação.
Emprego adequadodos sinais deacentuação.
Emprego adequadodas letrasmaiúsculaseminúsculas.
Domínioda ortografia dalíngua.
Produçãodetextocoerente,sem ambiguidadesesemtrechosdesconexos.

MATEMÁTICA
Conteúdo Básico:



Linguagem deconjuntos



Conjuntos numéricos





Conjuntos dos números naturais,inteiros,racionais ereais
Problemasenvolvendoas operações:adição,subtração, multiplicação,
potenciaçãoeradiciação.
Sistemadenumeração,números primos,máximo divisor comum emínimomúltiplo comum.



Coordenadas noplanocartesiano



Relaçõesbinárias



Elementosdeumafunção (domínio,contradomínioeimagem)



Gráficosdefunções



Funçãoinjetora,sobrejetoraebijetora



Funçãocompostae funçãoinversa



Função afim(linear e nãolinear)



Funçãoquadrática (propriedades,gráficos,inequações,máximooumínimos)



Funçãoexponencial



Logaritmos (definição,propriedadesemudança debase)

Funções:

3°ANODOENSINOMÉDIO
PORTUGUÊS
Gênerostextuais: Leiturae interpretação detextos







Localizaçãodeinformações explícitas emum texto
Inferênciadosentido de umapalavra ou expressão
Inferênciadeumainformaçãoimplícitaem um texto
Identificaçãodo tema/assuntode umtexto
Distinçãodeum fato daopiniãorelativaa essefato
Identificaçãodafinalidadedetextos dediferentesgêneros

Estudo da língua








Morfossintaxe– Substantivo
Morfossintaxe– Adjetivo eArtigo
Morfossintaxe–Numeral
Morfossintaxe– Pronome
Morfossintaxe– Verbo
Morfossintaxe–Interjeição,Advérbio,Preposiçãoe Conjunção
Pontuação

Produção Textual(Paradesempate)












Compreensãoe atendimento à proposta dada: desenvolvimento do conteúdo, tipo de
textoecaracterísticasdogênero textual solicitado.
Apresentaçãoda escrita: legibilidade, ausência de rasuras e adequada utilização da margem.
Organização dotextoemparágrafos.
Redaçãodeperíodos completos.
Emprego devocabulário adequadoaogênero textual solicitado.
Empregoadequado dos principais elementos coesivos (conjunção, preposição e advérbio).
Emprego adequadodos sinais depontuação.
Emprego adequadodos sinais deacentuação.
Emprego adequadodas letrasmaiúsculaseminúsculas.
Domínioda ortografia dalíngua.
Produçãodetextocoerente,sem ambiguidadesesemtrechosdesconexos.

MATEMÁTICA
Trigonometria



Relações trigonométricas notriânguloretângulo(seno,cossenoe tangentedeum
ânguloagudo)
Relações trigonométricas nocírculo



Seno,cossenoe tangentedeum arco.

Matrizes, determinantes

- Operações com matrizes eresoluçãodedeterminantes de ordemmenor ouiguala3
Sistemasdeequaçõeslineares
- Resolução,discussãoeinterpretaçãogeométrica
Análisecombinatória
- Resoluçãode problemas aplicando-seprincípiomultiplicativo, permutaçõesecombinações
BinômiodeNewton
Probabilidade
Geometriaespacial
- Poliedros,relaçãodeEuler, áreasevolumes dos sólidos:prismas,pirâmides,cilindros,conese esferas

