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CONCURSO DE CONCESSÃO DE 

BOLSAS PARA O ANO LETIVO DE 2021 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

REGULAMENTO 

O CEL Intercultural School torna público o presente regulamento, contendo normas e procedimentos relativos ao Concurso que 
visa à admissão de estudantes com bolsas de estudos para o Ensino Básico (2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do 
Ensino Médio) - neste Estabelecimento de Ensino - no ano letivo de 2021. 

1 – INSCRIÇÃO 

1.1 – A inscrição deverá ser feita virtualmente, preferencialmente por uma pessoa que seja responsável legal por quem 
estiver sendo inscrito, de 28 de Setembro até 13 de Outubro de 2020, somente por meio do formulário disponível 
no endereço eletrônico https://cel.com.br/bolsao. 

2 – PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 – Podem participar do Concurso, estudantes que já concluíram ou estão concluindo - em 2020 - o ano escolar anterior 
ao desejado. 

2.2 – A avaliação para selecionar a quem serão concedidas as bolsas de estudos será realizada mediante desempenho 
obtido em três etapas, todas com caráter eliminatório: 

2.2.1 – Provas objetivas e virtuais, de Língua Portuguesa e Matemática (em anexo 1); 

2.2.2 – Análise de boletim referente ao desempenho escolar em 2019; 

2.2.3 – Prova oral via videoconferência, de Língua Portuguesa e Matemática. 

2.3 – Os resultados do Concurso serão válidos para matrícula no CEL Intercultural School, para o ano letivo de 2021, 
sendo essa matrícula condicionada à apresentação - dentro do prazo legal - de histórico escolar que comprove a 
condição de se cursar o ano escolar desejado e contemplado com a bolsa. 

2.4 – As vagas serão preenchidas obedecendo uma rigorosa ordem de classificação. 

3 – ETAPAS DA SELEÇÃO 

3.1 – Prova objetiva virtual: 

3.1.1 – Para realização dessa etapa, é necessário que a conta de e-mail cadastrada no ato de inscrição esteja ativa. 

3.1.2 – A prova visa a avaliação quanto às condições essenciais à construção dos conhecimentos correspondentes 
ao trabalho que será desenvolvido no ano pretendido, por meio de 10 (dez) questões de Língua Portuguesa 
e 10 (dez) questões de Matemática. 

3.1.3 – O link para realização da prova será enviado até às 12h do dia 16/10/2020. 

3.1.4 – Tal etapa do processo será realizada no dia 17 de outubro de 2020 (sábado) de 9h às 12h. 

3.1.5 – Não serão aceitos envios de respostas fora do prazo supracitado. 

3.1.6 – Estudantes que zerarem uma das duas matérias estarão automaticamente eliminados do processo. 

3.1.7 – Não haverá 2ª chamada, vista e/ou revisão de provas. 

3.1.8 – As disposições contidas no Código de Integridade do CEL (em anexo 2) devem ser contempladas durante 
todo o período de realização da prova - tanto por participantes do processo, quanto pelas pessoas que 
eventualmente acompanharem essa etapa. 

3.1.9 – Estudantes com os melhores desempenhos serão avisados, por pessoas autorizadas pelo CEL Intercultural 
School, quanto à própria classificação para a segunda etapa. 

3.2 – Análise de boletim: 

3.2.1 – A documentação escolar será solicitada via e-mail, quando da aprovação na primeira etapa; 

3.2.2 – Estudantes que se classificarem com os melhores desempenhos na primeira fase, terão sua documentação 
escolar analisada pelo comitê pedagógico do CEL Intercultural School. 

3.3 – Prova oral: 

3.3.1 – Estudantes que se classificarem nas cinco primeiras posições de cada ano/série escolar contemplado neste 
Concurso serão convocados para um encontro virtual com a equipe pedagógica do CEL Intercultural School, 
para verificação síncrona de conteúdos. 

3.3.2 – A duração dos encontros poderá ser de 10 (dez) a 30 (trinta) minutos e o link de acesso aos mesmos será 
enviado - individualmente - via e-mail. 

3.3.3 – Os conteúdos das provas orais serão equivalentes às provas da primeira etapa. 
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4 – RESULTADOS E BOLSAS DE ESTUDOS DE MÉRITO 

4.1 – Será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem), a cada estudante, em função do desempenho obtido nas questões 
relativas à Língua Portuguesa e Matemática. 

4.2 – O boletim poderá servir como critério de desempate da primeira etapa. 

4.3 – O resultado final de cada estudante será a média aritmética simples da prova objetiva virtual e da prova oral. 

4.4 – A aptidão para ingressar no ano escolar desejado será obtida com, no mínimo, média de 50 (cinquenta) pontos no 
cálculo mencionado no item 4.3. 

4.4 – O resultado da prova será divulgado das 8h às 17h, pela Coordenação Pedagógica da Unidade do CEL Intercultural 
School cujo interesse foi demonstrado no ato da inscrição, no dia 23 de outubro. 

4.5 – Os resultados serão fornecidos individualmente, por meio de um encontro presencial ou virtual, a critério de 
quem assumiu a responsabilidade legal no momento da inscrição; considerando e respeitando todas as 
normas sanitárias vigentes na data da divulgação dos resultados. 

4.6 – O CEL Intercultural School priorizará os meios virtuais para publicizar os resultados finais. 

4.7 – Serão concedidas bolsas de estudos integrais (ou seja, com 100% de desconto no investimento exigido para a 
manutenção da matrícula no CEL Intercultural School) a estudantes que, tendo alcançado média superior a 
80 (oitenta) pontos, classificarem-se em 1º lugar geral em cada ano escolar, considerando-se participantes com 
inscrições para todas as unidades do CEL Intercultural School. A estudantes que classificarem-se em 2º e 3º lugares 
gerais em cada ano escolar, serão concedidas bolsas de estudos parciais de, respectivamente, 50% e 30% de 
desconto, aplicáveis nas cotas de escolaridade da anuidade de 2021, desde que tenham obtido média superior a 
80 (oitenta) pontos. 

4.8 – Em qualquer um dos casos mencionados no item anterior, a bolsa de estudos concedida por meio deste Concurso 
poderá ser prorrogada até a conclusão do Ensino Médio, desde que se mantenha - em cada bimestre - média 
mínima de 80 (oitenta) pontos por cada disciplina, sem recuperação ou qualquer punição disciplinar e plena 
satisfação de todos os demais itens do contrato correspondente – no PBE (Programa de Bolsas de Estudos) – 
cuja cópia é disponibilizada mediante solicitação. 

4.9 – Estudante bolsista não integral poderá, ao final de cada ano, aumentar o percentual de sua bolsa de estudos, 
dependendo dos resultados obtidos durante o ano escolar transcorrido. 

4.10 – O desconto obtido por meio da bolsa não contempla o valor da 1ª cota do investimento correspondente à anuidade, 
cujo valor atual pode ser obtido nas recepções das unidades do CEL; do valor complementar relativo ao horário 
integral ou americano, para os que dele se utilizarem; nem de qualquer item que componha o material pedagógico 
do ano escolar em questão. 

5 – MATRÍCULA 

5.1 – A matrícula com a bolsa de estudos concedida por meio deste Concurso poderá ser realizada até o dia 
30 de Outubro de 2020. 

5.2 – No ato da matrícula, a pessoa que responde legalmente pela matrícula deverá entregar a seguinte documentação: cópia 
da Certidão de Nascimento; declaração da escola de origem; cópia da carteira de identidade da pessoa a ser matriculada; 
cópia da carteira de identidade e do CPF da pessoa que assinará o contrato; cópia do CPF da pessoa a ser matriculada; 
2 (duas) fotos 3×4 (atuais), com identificação no verso; atestados de acuidade auditiva e de exame oftalmológico 
completo (para estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental); atestado médico, com tipo sanguíneo e informando 
se a pessoa a ser matriculada  está apta ou não para a realização de práticas esportivas; cópia de comprovante atual de 
residência da pessoa que assinará o contrato e a versão original do Histórico Escolar, com carga horária (este documento, 
excepcionalmente, pode ser entregue até o dia 15 de Janeiro de 2021). 

5.3 – A confirmação da matrícula e da entrega de documentação ocorrerá por meio de mensagem enviada ao endereço 
de e-mail fornecido no momento da inscrição. 

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 – O benefício das bolsas de estudos concedidas só terá validade para matrículas efetivadas até o dia 30 de outubro 
de 2020. Após este prazo, não será garantida a bolsa de estudos por mérito. 

6.2 – Durante as etapas avaliativas, será vedada qualquer consulta bibliográfica. 

6.3 – Os casos omissos serão resolvidos pelas Coordenações Pedagógicas do CEL Intercultural School e, em última 
instância, pela Direção da referida instituição. 

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020. 

 

Profª May Chagas 
Registro 16463 - MEC 
Diretora Pedagógica 
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ANEXO 1 

PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ACESSO AO 2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
• Leitura e interpretação de texto 

• Identificação e ordenação de fatos de acordo com o texto. 

• Composição de texto através de sequência de gravuras. 

• Identificação e reconhecimento de ortografia e pontuação (a ser verificada em toda extensão da prova). 

• Identificação e reconhecimento do alfabeto (vogais, consoantes, letra maiúscula e letra minúscula). 

• Identificação e reconhecimento de sílaba (ordenação para escrita de palavras e separação). 

• Compreensão do valor semântico das palavras (sinônimo e antônimo). 

• Compreensão da flexão das palavras (aumentativo e diminutivo; masculino e feminino; concordância verbal e 
nominal). 

MATEMÁTICA 
I. Espaço e Forma 

• Identificação de figuras geométricas (quadrado, círculo, triângulo, retângulo). 

II. Números e Operações (até 50) 

• Reconhecimento do sistema numérico indo-arábico. 

• Reconhecimento de sequência numérica na sua ordem crescente ou decrescente, identificando o antecessor 
ou sucessor. 

• Resolução de problemas envolvendo os significados de adição e subtração com sentença matemática (juntar 
e separar). 

• Aplicações dos números ordinais em situações problemas (até o décimo). 

• Reconhecimento e resolução de problemas utilizando a noção de dúzia ou meia dúzia e dezena ou meia 
dezena. 

• Utilização do quadro valor de lugar para identificação do numeral e resolução da adição e subtração. 
 
 

ACESSO AO 3º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto apresentado e sua finalidade;  

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e descritiva 
(Contos de Fada, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.); 

• Identificação e reconhecimento dos principais elementos formadores do texto narrativo: narrador, espaço, 
tempo (preciso/ impreciso), enredo etc.; 

• Leitura de textos predominantemente visuais (gráficos, cartazes etc.); 

• Reconhecimento de usos linguísticos (substantivo e adjetivo/ aumentativo e diminutivo) na construção dos 
sentidos do texto; 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

• Identificação, no texto, de fatos, certezas, informações explícitas e implícitas; 

• Reconhecimento do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário/ sinônimos e 
antônimo). 

• Emprego dos sinais de pontuação. 

• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto apresentado e sua finalidade;  

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e descritiva 
(Contos, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.); textos informativos; 
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MATEMÁTICA 
I. Sistema de numeração decimal  

• Sequência e ordem numérica; 

• Sucessor/antecessor; 

• Dezena/Centena; 

• Situações-problema envolvendo a dezena/centena; 

• Ordem crescente e decrescente; 

• Números maiores que 100: composição e decomposição, ordem crescente/decrescente, sucessor/antecessor; 

• Números pares e ímpares. 

II. Operações com números naturais  

• Adição; 

• Subtração; 

• Multiplicação (ideia de dobro/triplo); 

• Divisão (ideias de repartir em partes iguais; metade, dúzia, meia dúzia, dezena, meia dezena); 

• Sistema monetário; 

• Situações-problema envolvendo as quatro operações. 

III. Unidades de medida 

• Tempo (hora, dia, mês e ano) 

• Situações-problema envolvendo unidades de medida 

IV. Geometria  

• Formas planas 

• Formas espaciais 

 
 

ACESSO AO 4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
• Identificação e reconhecimento dos principais elementos formadores do texto narrativo: narrador, espaço, 

tempo (preciso/ impreciso), enredo etc.; 

• Leitura de textos predominantemente visuais (gráficos, cartazes etc.); 

• Reconhecimento de usos linguísticos (substantivo, adjetivo, artigo e pronome) na construção dos sentidos do texto; 

• Reconhecimento da intencionalidade discursiva do enunciador; 

• Reconhecimento do importante papel dos conectivos no texto; 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

• Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, pressupostos, informações explícitas e implícitas; 

• Inferência do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário/ sinônimo e antônimo). 

• Tempos verbais: presente, passado e futuro. 

MATEMÁTICA 
I. Sistema de numeração decimal  

• Unidade, dezena e centena 

• Agrupamento de 10 em 10 

• Leitura e interpretação de tabelas 

• Sequência numérica – Ordens crescente e decrescente, antecessor e sucessor 

• Composição e decomposição do número 

• Números pares e ímpares 

• Situações-problema envolvendo unidade e dezena 
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II. Medidas de tempo – Hora, dia, mês e ano 

• Leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

• Situações-problema 

III. Sólidos geométricos (características, semelhanças e diferenças) 

• Situações-problema envolvendo as formas geométricas 

IV. Operações com números naturais  

• Adição e subtração 

• Multiplicação (dobro, triplo e quádruplo)  

• Divisão 

• Leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

• Situações-problema 

V. Unidades de medida 

• Comprimento (quilômetro, metro e centímetro) 

• Situações-problema envolvendo unidades de medida 

 
 

ACESSO AO 5º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto apresentado e sua finalidade;  

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e descritiva 
(Contos, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.), textos informativos e jornalísticos; 

• Identificação e reconhecimento dos principais elementos formadores do texto narrativo: narrador, espaço, 
tempo (preciso/ impreciso), enredo etc.; 

• Reconhecimento de usos linguísticos (substantivo e adjetivo) na construção dos sentidos do texto; 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

• Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, pressupostos, informações explícitas e implícitas; 

• Identificação do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário/ sinônimo e antônimo); 

• Concordância nominal. 

MATEMÁTICA 
I. Sistema de numeração decimal 

• Sequência numérica: sucessor e antecessor, ordens crescente e decrescente 

• Reta numérica 

• Uso dos símbolos de maior e menor 

• Leitura e interpretação de tabelas 

• Situações-problema 

II. Operações com números naturais 

• Adição 

• Subtração 

• Multiplicação 

• Divisão 

• Leitura e interpretação de tabelas 

• Situações-problema 
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III. Sólidos geométricos 

• Características, semelhanças e diferenças 

• Planificação de figuras tridimensionais 

• Situações-problema 

IV. Sistema monetário brasileiro 

• Situações-problema envolvendo troco, débito e poupança 

V. Tabelas e Gráficos: leitura e comparação de dados 

VI. Unidades de medida 

• Massa 

• Comprimento 

• Capacidade 

• Tempo 

VII. Figuras planas diversas 

• Perímetro 

VIII. Números racionais 

• Representação de frações 

• Representação de números racionais na forma decimal 

• Situações-problema envolvendo fração 

IX. Números decimais 

• Leitura e escrita de números decimais 

• Comparação e ordenação de números decimais até centésimos 

• Operações de adição e subtração de números decimais; 

• Situações-problema envolvendo números decimais 

 
 

ACESSO AO 6º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto trabalhado e sua finalidade;  

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e descritiva 
(narrativas de encantamento, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.), textos informativos; 

• Identificação e reconhecimento dos principais elementos formadores do texto narrativo: narrador, espaço, 
tempo (preciso/ impreciso), enredo etc.; 

• Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto; 

• Reconhecimento da intencionalidade discursiva do enunciador; 

• Reconhecimento do valor semântico dos conectivos no contexto; 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

• Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, pressupostos, informações explícitas e 
implícitas; 

• Emprego da forma verbal nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. 

• Identificação do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário); 

• Análise do papel gramatical de uma palavra em diversos contextos; 
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MATEMÁTICA 
I. Sistema de numeração decimal  

• Ordenação e sequência numérica 

• Ordens e classes 

• Composição e decomposição 

• Valor posicional e absoluto 

• Leitura de tabelas  

II. Operações com números naturais  

• Adição, subtração, multiplicação e divisão 

• Situações-problema envolvendo as quatro operações 

III. Sólidos geométricos  

• Características, semelhanças e diferenças 

• Planificação de sólidos 

• Situações-problema 

IV. Sistema monetário brasileiro  

• Moedas e cédulas 

• Situações-problema envolvendo o sistema monetário brasileiro 

V. Divisibilidade 

• Múltiplos e divisores 

VI. Unidades de medidas 

• Situações-problema envolvendo medidas de comprimento, capacidade, tempo, massa e temperatura 

VII. Números racionais  

• Leitura e representação fracionária 

•  Metade, terça parte e quarta parte 

• Fração de uma quantidade 

• Comparação e equivalência de fração 

• Simplificação 

• Redução de fração ao mesmo denominador 

• Adição e subtração (com denominadores iguais e diferentes), multiplicação e divisão 

• Décimo, centésimo e milésimo 

• Relação entre representação fracionária e decimal de um mesmo número racional; 

• Reta numérica 

• Comparação de números racionais na forma decimal 

• Operações de adição e subtração de números racionais na forma decimal 

• Situações-problema 

VIII. Porcentagem  

• Identificação e escrita 

• Cálculos percentuais 

• Situações-problema envolvendo a porcentagem 

IX. Medidas  

• Identificação e comparação entre perímetro e área 
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ACESSO AO 7º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, hipóteses, explícitos, inferências e pressupostos. 

III. Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e descritiva 
(narrativas de encantamento, histórias em quadrinhos, fábulas, lendas, contos, crônicas, notícias...). 

IV. Identificação e reconhecimento dos elementos principais que compõem gêneros textuais de maior circulação 
sociocomunicativa (crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta, história em 
quadrinhos etc.). 

V. Emprego de substantivo (identificação, classificação e flexões); adjetivo, locução adjetiva e advérbio. 

VI. Verbo (modos indicativo, subjuntivo e imperativo). 

MATEMÁTICA 
I. Sistemas de Numeração 

• Sistema de numeração romano 

• Sistema de numeração decimal e algarismos indo-arábicos 

• Números naturais  

II. Operações com Números Naturais  

• Adição 

• Subtração 

• Multiplicação  

• Divisão  

• Potenciação 

• Raiz quadrada 

• Expressões numéricas 

III. Propriedades da igualdade e resolução de problemas 

• Conceito de igualdade 

• Princípio de equivalência para a adição e a subtração 

• Princípio de equivalência para a multiplicação e a divisão 

• Partilha de uma quantidade em duas partes desiguais (relações aditivas e relações multiplicativas) 

IV. Divisibilidade 

• Noção de divisibilidade 

• Critérios de divisibilidade 

• Múltiplos de um número natural 

• Números primos e compostos 

• Divisores de um número natural 

V. Maior Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum 

VI. Frações 

• Noções de fração 

• Conceito de número fracionário 

• Leitura de números fracionários 

• Significados de uma fração 

• Forma mista 

• Frações equivalentes 

• Propriedade fundamental das frações 

• Simplificação de frações 
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• Redução de frações a um mesmo denominador 

• Comparação de frações 

• Adição, subtração, multiplicação e divisão de números fracionários 

• Expressões numéricas envolvendo números fracionários 

VII. Números Decimais  

• Leitura de um número decimal 

• Transformação de um número decimal 

• Propriedades dos números decimais 

• Os números decimais na reta numérica 

• Comparação entre números decimais 

• Adição e subtração de números decimais 

• Multiplicação de números decimais 

• Divisão de números decimais 

• Divisão não exata 

VIII. Porcentagem 

• Noções de porcentagem 

• Problemas envolvendo porcentagem 

IX. Ângulos e retas 

• Elementos fundamentais da Geometria 

• Medida de um segmento e segmentos congruentes 

• Ângulos 

• Classificação dos ângulos 

• Posições relativas entre duas retas 

X. Figuras planas e espaciais, plantas baixas e plano cartesiano 

• Figuras geométricas planas e espaciais 

• Elementos do sólido geométrico 

• Planificação de sólidos geométricos 

• Polígonos 

• Triângulos 

• Quadriláteros 

• Plantas baixas e vistas 

• Plano cartesiano e par ordenado 

• Representação de pontos no 1º quadrante do plano cartesiano 

• Representação de polígonos no plano cartesiano 

XI. Medidas de Comprimento 

• Grandeza 

• Unidades de medida de comprimento 

• Transformação de unidades 

• Perímetro de um polígono 

XII. Medidas de Superfície 

• Unidades de medida de superfície 

• Área das figuras planas – Retângulo e Quadrado  
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ACESSO AO 8º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

III. Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa, descritiva e 
argumentativa (história em quadrinhos, fábula, lenda, conto, crônica, notícia etc.). 

IV. Identificação e reconhecimento dos elementos principais que compõem gêneros textuais de maior circulação 
sociocomunicativa (crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta, história em 
quadrinhos etc.). 

V. Verbo (indicativo, subjuntivo e imperativo) 

VI. Frase, oração e período 

VII. Sujeito e predicado 

MATEMÁTICA 
I. Números Inteiros 

• Conjunto dos números inteiros (ℤ) 

• Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada 

• Expressões numéricas 

II. Números Racionais 

• Números opostos e módulo (valor absoluto) 

• Comparação entre números racionais 

• Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação 

• Expressões numéricas 

III. Equações do 1º grau com uma incógnita 

IV. Sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas 

V. Inequação do 1º grau com uma incógnita 

VI. Razões e Proporções 

• Velocidade média, escala e densidade demográfica 

VII. Números Proporcionais e regra de três 

• Números diretamente e inversamente proporcionais 

• Grandezas diretamente e inversamente proporcionais 

• Números diretamente e inversamente proporcionais 

• Regra de três simples 

• Regra de três composta 

VIII. Porcentagem e juros simples 

IX. Estatística 

• Gráficos 

• Média Aritmética 

• Média Aritmética Ponderada 

X. Áreas 

• Quadrado, retângulo, triângulo, losango e trapézio 
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ACESSO AO 9º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Reconhecimento de recursos estilísticos que expressam intenções do enunciador do texto em textos literários e 
não-literários. 

III. Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva. 

IV. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

V. Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa, descritiva e 
argumentativa (história em quadrinhos, fábula, lenda, conto, crônica, notícia, carta etc.). 

VI. Identificação e reconhecimento dos elementos principais que compõem gêneros textuais de maior circulação 
sociocomunicativa (crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta, história em 
quadrinhos, charge etc.). 

VII. Frase, oração e período 

VIII. Predicado verbal, nominal e verbo-nominal 

IX. Denotação e Conotação 

MATEMÁTICA 
I. Potenciação 

• Propriedades das potências 

• Potências com expoente inteiro negativo 

II. Conjunto dos números reais I 

• Números racionais 

• Números irracionais 

III. Expressões Algébricas 

• Operações com monômios 

• Operações com polinômios (adição, subtração, multiplicação e divisão) 

IV. Produtos Notáveis I 

• Quadrado da soma de um binômio 

• Produto da soma pela diferença de dois termos 

• Produto de Stevin 

• Cubo do binômio 

V. Fatoração 

VI. Frações Algébricas 

VII. Equações do 1º grau 

• Conjunto universo ou domínio de uma equação 

• Conjunto solução ou conjunto verdade de uma equação 

VIII. Equações Fracionárias 

IX. Sistemas de Equações com duas Incógnitas 

X. Operações com medidas de ângulos 

• Adição, subtração, multiplicação e divisão 

XI. Tipos de ângulos 

• Classificação dos ângulos 

• Ângulos complementares 

• Ângulos suplementares 

• Ângulos replementares 
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• Ângulos adjacentes 

• Ângulos opostos pelo vértice (OPV) 

XII. Paralelismo 

• Retas paralelas 

• Posição relativa de duas retas no plano 

• Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal 

XIII. Triângulos 

• Classificação dos triângulos quanto aos lados e ângulos 

• Somas das medidas dos ângulos internos 

• Segmentos e pontos notáveis 

 
 

PROGRAMA DO ENSINO MÉDIO 

ACESSO À 1ª SÉRIE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Reconhecimento de recursos estilísticos que expressam intenções do enunciador do texto em textos literários 
e não literários. 

III. Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva. 

IV. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

V. Reconhecimento das estruturas linguísticas dos variados modos de organização discursiva (narração, 
exposição, argumentação, descrição e injunção). 

VI. Identificação das características estruturais dos gêneros textuais de maior circulação sociocomunicativa 
(crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta argumentativa, editorial, etc.). 

VII. Conotação e denotação. 

VIII. Figuras de linguagem. 

IX. Concordância nominal e verbal. 

X. Frase, oração e período. 

XI. Emprego da vírgula 

MATEMÁTICA 
I. Potenciação 

II. Radiciação 

III. Radicais 

IV. Equação do 2º Grau 

V. Sistema de equações do 2º grau 

VI. Teorema de Tales 

VII. Semelhança 

VIII. Relações métricas no triângulo retângulo 

IX. Teorema de Pitágoras 

X. Trigonometria no triângulo retângulo 

XI. Área de polígonos 

• Área do retângulo, quadrado, paralelogramo, losango, trapézio e triângulo 
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XII. Área do círculo 

• Área da coroa circular 

• Área do setor circular 

• Área do segmento circular 

 
 

ACESSO À 2ª SÉRIE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Distinção e análise das linguagens verbal, não verbal e mista no processo de construção textual. 

III. Reconhecimento dos vieses morfológico, sintático e semântico na formação lexical, frasal, oracional e textual. 

IV. Reconhecimento de recursos estilísticos que expressam intenções do enunciador do texto em textos literários 
e não literários. 

V. Identificação da função da literatura no texto apresentado. 

VI. Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva. 

VII. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

VIII. Reconhecimento das estruturas linguísticas dos variados modos de organização discursiva (narração, 
exposição argumentação, descrição e injunção). 

IX. Identificação das características estruturais dos gêneros textuais de maior circulação sociocomunicativa 
(crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta argumentativa, editorial, etc.). 

X. Verbo (indicativo, subjuntivo e imperativo) 

XI. Valor semântico das preposições das orações. 

XII. Funções sintáticas 

XIII. Figuras de linguagem 

MATEMÁTICA 
I. Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções 

• Noção de conjunto; 

• Conjunto e elemento; 

• Conjuntos notáveis; 

• Subconjuntos e relação de inclusão; 

• Operações com conjuntos; 

• Conjuntos numéricos; 

• Problemas com conjuntos. 

II. Relação Binária e Função 

• Coordenadas cartesianas; 

• Domínio e imagem de uma função; 

• Representação de uma relação; 

• Notação de função; 

• Valor numérico de uma função; 

• Domínio, contradomínio e imagem de uma função; 

• Função injetora, sobrejetora e bijetora 

III. Função Afim 

• Variação da função afim; 

• Gráfico de uma função definida por mais de uma sequência; 

• Estudo do sinal da função afim  

• Inequações do 1o grau 
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IV. Função Quadrática 

• Zero ou raízes da função quadrática; 

• Gráfico da função quadrática; 

• Valor máximo e ponto máximo de uma função quadrática; 

• Valor mínimo e ponto mínimo de uma função quadrática; 

• Estudo do sinal da função quadrática; 

• Inequações do 2o grau; 

• Inequações-produto e inequações-quociente do 2o grau. 

V. Trigonometria 

• Arcos e ângulos na circunferência; 

• Unidades de medida de arcos e ângulos; 

• Trigonometria no triângulo retângulo; 

• Lei dos Senos e Lei dos Cossenos; 

• Arcos e ângulos na circunferência; 

• Unidades de medida de arcos e ângulos. 

VI. Circunferência Trigonométrica 

• O sistema trigonométrico e o estudo da circunferência trigonométrica; 

• Relações trigonométricas – Seno, cosseno e tangente de um arco trigonométrico; 

• Redução ao 1o quadrante; 

• Transformações trigonométricas – Adição e subtração de arcos; 

• Arco duplo. 

 
 

ACESSO À 3ª SÉRIE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Distinção e análise das linguagens verbal, não verbal e mista no processo de construção textual. 

III. Reconhecimento dos vieses morfológico, sintático e semântico na formação lexical, frasal, oracional e textual. 

IV. Reconhecimento de recursos estilísticos que expressam intenções do enunciador do texto em textos literários e não 
literários. 

V. Distinção crítica e percepção das inter-relações entre estilo pessoal e estilo de época, além da linha 
cronológica da periodização literária brasileira. 

VI. Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva. 

VII. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

VIII. Reconhecimento das estruturas linguísticas dos variados modos de organização discursiva (narração, 
exposição argumentação, descrição e injunção). 

IX. Identificação das características estruturais dos gêneros textuais de maior circulação sociocomunicativa 
(crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta argumentativa, editorial, etc.). 

X. Concordância nominal e verbal. 

XI. Figuras de linguagem. 

XII. Período simples e composto. 

XIII. Funções da linguagem 

MATEMÁTICA 
I. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica 

II. Matrizes e Determinantes 

• Definição 
• Representação genérica 
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• Matriz: quadrada, diagonal, identidade, nula  
• Igualdade de matrizes  
• Operações entre matrizes: 
• Adição e subtração 
• Multiplicação por um número real 
• Matriz transposta, simétrica e antissimétrica 
• Multiplicação de matrizes 
• Matrizes inversas 
• Equações matriciais 

III. Sistemas Lineares  

• Sistemas lineares 2x2 
• Sistemas lineares 3x3 

IV. Geometria Euclidiana Plana  

• Teorema de Tales 
• Semelhança de triângulos 
• Relações métricas no triângulo retângulo 
• Circunferência 
• Áreas das principais figuras planas (retângulos, paralelogramos, triângulos, trapézios, losangos e círculo) 
• Razão de semelhança para áreas 

V. Geometria Espacial  

• Poliedros, prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera 
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ANEXO 2 

Código de Integridade Acadêmica do CEL 
A integridade – valor institucional fundamental do CEL que significa fazer sempre o que é correto, mesmo que 
ninguém esteja olhando – é fortemente baseada na honestidade, em pensar, em falar e em agir em linha com a 
verdade. Integridade acadêmica é aplicar esse conceito em todas as atividades escolares, a si mesmo e com os 
outros, de modo a: 

– Sempre ter mérito próprio sobre qualquer resultado de esforços relacionados a trabalhos ou avaliações, jamais 
utilizando consultas a terceiros ou materiais não permitidos. Isso inclui também sempre apresentar trabalhos próprios, 
não copiando ou se apropriando, de forma parcial ou integral de ideias, textos ou imagens que outros criaram (plágio); 

– Sempre citar as fontes utilizadas, e seus autores, quando permitido, para realizar uma pesquisa ou trabalho, 
jamais criando ou fabricando dados ou resultados irreais para obter qualquer vantagem indevida; 

– Sempre acreditar na integridade dos outros, salvo se prove o contrário, e não ser conivente com qualquer pessoa 
ou ação que fira este código, incentivando todos à ação correta. 

Exemplos:  

– Fazer seus próprios trabalhos seguindo as instruções do professor sobre se pode consultar outras fontes ou colegas. 
Utilizar consultas a materiais e ou a outras pessoas, quando isso não é permitido, seria uma violação; 

– Quando se pode utilizar outras fontes, de forma parcial ou integral, sempre citar qual é e quem é o autor. Não 
proceder assim seria uma violação, como incluir frases, imagens ou conteúdos em geral de terceiros, sem citar 
a origem e deixar parecer que é seu; 

– Dar um bom exemplo, fazendo sempre o que é correto e verdadeiro, e conscientizar os outros a respeito dessa 
boa forma de agir. Ser conivente ou participar de ações incorretas contrárias a este código ou aos valores e 
regras da escola, ou à moral e à ética, seria uma violação; 

– Entender que uma postura íntegra envolve um bom comportamento constante e despretensioso, ou seja, não 
fazer algo bom esperando algum benefício em troca; 

– Compreender que suas ações têm impactos nos outros. Sendo assim, é necessário saber honrar seus 
compromissos e saber pedir desculpas quando errar. 

 




