
EEEDDDUUUCCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   PPPRRROOOFFFIIISSSSSSIIIOOONNNAAALLL   LLLEEEVVVAAADDDAAA   AAA   SSSÉÉÉRRRIIIOOO   

 

  
 
 

                                                 Escola de Ensino Médio da Serra 

 

Edital/2020/2021 

REGULAMENTO DO BOLSÃO DO ENSINO MÉDIO - CEDTEC 

Informações 
 

A direção da Escola de Ensino Médio do CEDTEC torna público o presente Edital contendo normas, rotinas e procedimentos relativos ao con-

curso “BOLSÃO ENSINO MÉDIO”, visando a seleção para ingresso na 1º Série do Ensino Médio Regular para o ano letivo de 2021.  

O presente Edital estará à disposição dos candidatos na secretaria do CEDTEC - Unidade Serra e no site da escola. 

As datas relativas às etapas e eventos do Processo Seletivo encontram-se disponíveis no Calendário de Eventos do Anexo I. 

 

 

1. Do Concurso 
 

1.1 Podem se inscrever no concurso todos os alunos (exceto filhos de funcionários) que estão concluindo o Ensino Fundamental no ano letivo 

de 2020, que tenham no máximo 16 anos. 

1.2 O resultado deste concurso será válido para matrícula na 1º Série do Ensino Médio Regular, sendo, no entanto, essa matrícula condicio-

nada à apresentação, após a publicação dos resultados deste concurso, da declaração de escolaridade, e dentro do prazo legal do histórico esco-

lar, que comprove a aprovação do candidato no Ensino Fundamental. 

1.3 Os benefícios, descontos, conseguidos através do concurso, estão condicionados à abertura de pelo menos 01 (uma) turma. 

 

 

2. Das Inscrições  
 

2.1 A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser feita pelo próprio candidato ou responsável legal, pelo site. 

2.2 A inscrição no concurso implicará na aceitação irrestrita das condições estabelecidas neste Edital, não cabendo ao candidato o direito de re-

curso para obter qualquer compensação pela sua eliminação ou pela anulação da sua inscrição. 

2.3 Os candidatos deverão efetuar suas inscrições pelo site. www.cedtec.com.br, acessando o banner do próprio concurso 

2.4 As inscrições poderão ser realizadas no período de 13 de outubro  a 09 de dezembro de 2020. 

2.5 Aceita a inscrição, o candidato será incluído no cadastro de inscritos. 

2.6 Em caso de erro ou omissão de dados solicitados, a inscrição do candidato não será efetivada, impossibilitando sua participação no concur-

so. 

2.7 As inscrições são gratuitas. 

2.8 O CEDTEC poderá, discricionariamente, restringir o número de inscritos em 1000 candidatos. 

 

 

 

 

 

3. Do Processo Seletivo 
 

3.1 O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas: 

a) Prova Objetiva em conhecimentos gerais em Português e Matemática, sendo as questões elaboradas para o nível de conhecimentos do  

aluno de 9º ano do Ensino Fundamental. 

b) Divulgação do Resultado das Provas objetivas. 

3.2 As Provas serão do tipo múltipla escolha e terão caráter classificatório. 

3.3 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que deixar de realizar a prova no dia e hora marcados. 

3.4 É de responsabilidade do candidato inteirar-se da data, horário da realização do Processo Seletivo, devendo para tanto consultar a secretaria 

da Escola CEDTEC para eventuais dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cedtec.com.br/
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4. Das Provas  

 

4.1 As Provas constarão de questões elaboradas de acordo com o Programa descrito no Anexo II. 

4.2 Os candidatos inscritos realizarão Provas Objetivas de conhecimentos gerais. 

4.3 A prova contará com 40 questões objetivas com 05 (cinco) opções de resposta cada uma. 

4.4 O valor de cada questão é de 1 (um) ponto. 

4.5 Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a prova, bem como a aplicação dessa fora do horário, data e local pré-

determinados. 

4.7 A Prova será realizada presencialmente no dia e horários marcados, no endereço Av. Civit – 911 – Parque Residencial Laranjeiras 

– Serra (ES), tendo início às 14h (horário de Brasília), da data marcada (conforme anexo I) com duração máxima de 03 horas para 

conclusão da mesma. 

 

 

 

5. Das Bolsas de Estudos 
 

5.1 Serão concedidas bolsas de estudo de acordo com a ordem de classificação geral dos candidatos, contanto que atendam aos requisitos mí-

nimos, conforme a seguir:  

BOLSA DE 100% = O melhor aluno classificado entre os que acertarem no mínimo 90% das questões (36 questões). Máximo 01 bolsa. 

BOLSA 50% = Os melhores alunos classificados entre os que acertarem no mínimo 75% (30 questões). Máximo 02 bolsas. 

BOLSA 25%: Os melhores alunos classificados entre os que acertarem no mínimo 60% (24 questões). Máximo 04 bolsas. 

BOLSAS 10%: Os melhores alunos classificados que acertarem no mínimo 50% (20 questões). Máxima 10 bolsas 

BOLSAS 05%: Os melhores alunos classificados entre os que acertarem no mínimo 40% das questões das provas (16 questões) Máximo 23 

bolsas. 

A quantidade de bolsas será conforme o anexo III deste edital.  

5.2 Não ocorrerá reclassificação caso algum candidato desista de sua bolsa. 

5.3 Aos classificados, não serão concedidas bolsas acumulativas com outros benefícios (bolsa para irmão, convênios, permutas, pagamentos 

antecipados, descontos comerciais etc.). 

5.4 As questões de Matemática serão os primeiros recursos no caso de empate, depois as questões de português e por fim análise de bo-

letim nas disciplinas de matemática e português. 

5.5 Condição para a manutenção da bolsa: 

a) quitar a sua mensalidade até o vencimento. 

b) não sofra qualquer punição disciplinar.  

c) satisfaça a todos os demais itens do contrato respectivo, cuja cópia se encontra na secretaria da Escola Cedtec. 

d) consiga a aprovação em todas as disciplinas a cada ano letivo. 

5.6 A bolsa de estudos obtida pelo candidato mediante a participação no Processo Seletivo é pessoal e intransferível. 

5.7 Nas bolsas não estão inclusos os valores devidos por atividades extracurriculares, transporte escolar, as segundas chamadas de avaliações, 

documentações, declarações, o uniforme, a alimentação, excursões, festas, material didático individual e outros serviços estabelecidos no con-

trato de prestações de serviços educacionais. 

5.8 No momento do resultado, o candidato receberá a lista dos documentos necessários à matrícula, que deverá ocorrer até o dia 21 de 

dezembro, impreterivelmente, sob pena de perder bolsa. 

5.9 Será eliminado, a qualquer época, o candidato que houver realizado a seleção usando documentos ou informações falsas ou outros meios 

ilícitos. 

5.10 As bolsas serão válidas para os 3 (três) anos do Ensino Médio, se, e somente, se os candidatos estiverem de acordo com todos os 

critérios deste edital e mantiverem média de aprovação e as mensalidades resultantes (valor total – descontos) em dia. 

5.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Concurso, em última instância, pela Direção da Escola. 

5.12 Fica a critério da Escola CEDTEC o envolvimento dos candidatos em trabalhos de monitoria.  

 

6. Do Resultado 
6.1 O resultado será divulgado na secretaria da Escola CEDTEC a partir das 15 horas do dia 15 de dezembro de 2020. 

6.2 No ato da divulgação do resultado, o candidato receberá um prazo para a efetivação da matrícula com a bolsa de estudos obtida pelo mes-

mo no Processo Seletivo – 15 de dezembro a 21 dezembro. 

 

 

 

7. Do Anexo 

 

Anexo I 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 

EVENTO DATA ATIVIDADES 

01 
13/10 a 09/12/2020 

 
Período de Inscrições. 

02 11/12/2020 Aplicação da Prova das 14h às 16h (horário de Brasília). 

03 15/12/2020 Divulgação do Resultado da Prova, a partir das 15hs – Secretaria da escola 

04 15/12 a 21/12/2020 Prazo para efetivação da Matrícula. 
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Anexo II 

PROGRAMAS PARA A PROVAS 

 
MATEMÁTICA 

ARITMÉTICA: Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação, e divisão de números inteiros; Números Primos: decomposição em 

fatores primos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e suas propriedades; Frações Ordinárias: idéias de fração, comparação, sim-

plificação, as quatro operações fundamentais, e redução ao mesmo denominador; Números Complexos: unidade e subunidades de ângulos e 

tempo, operações em grandezas desse tipo, e unidades inglesas usuais; Frações Decimais: noção de fração e de número decimal, operações 

fundamentais, conversão de fração ordinária em decimal e vice-versa, e as dízimas periódicas e suas geratrizes; Sistema Métrico: unidades le-

gais de comprimento, área, volume, ângulo, tempo, velocidade, massa, múltiplo e submúltiplo; Potências e Raízes: definições, operações em 

potências, extração da raiz quadrada, potências e raízes de frações, e regras de aproximação no cálculo de uma raiz; e Razões e Proporções: ra-

zão de duas grandezas, proporção e suas propriedades, divisão em partes direta e inversamente proporcionais, regras de três simples e compos-

ta, porcentagem e juros simples. 

ÁLGEBRA: Noções sobre Conjuntos: caracterização de um conjunto, subconjunto, pertinência de um elemento a um conjunto e inclusão de 

um conjunto em outro conjunto, união, interseção, diferença de conjuntos, simbologia de conjuntos e conjunto N dos números naturais, Z dos 

números inteiros, Q dos números racionais, e R dos números reais; Números Relativos: noção de números relativos, correspondência dos nú-

meros reais com os pontos de uma reta e operações com números relativos; Operações Algébricas: adição, subtração, multiplicação e divisão 

de polinômios, produtos notáveis, fatoração, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de polinômios; Frações Algébricas: expoente 

negativo, adição, subtração, multiplicação e divisão; Equações: equações e identidades, equações equivalentes, princípios gerais sobre a trans-

formação de equações e sistema de equações; Equações e Inequações do 1º Grau: resolução e discussão de equações, resolução e discussão de 

um sistema de duas ou três equações com duas ou três incógnitas, artifícios de cálculos, representação gráfica de uma equação com duas in-

cógnitas, significado gráfico da solução de um sistema de duas equações com duas incógnitas, desigualdade e inequação e sua resolução, e re-

solução de um sistema de duas inequações com duas incógnitas; Números Irracionais: idéias de número irracional, expoente fracionário, radi-

cal e seu valor, cálculo aritmético dos radicais e operações com radicais, racionalização de denominadores; Equações do 2º Grau: resolução e 

discussão de uma equação, relações entre coeficientes e as raízes, sistemas do 2º Grau com duas ou três incógnitas, resolução de equações bi-

quadradas e de equações irracionais; e Trinômio do 2º Grau: decomposição de fatores de 1º Grau, sinal do Trinômio, forma canônica, posição 

de um número em relação aos zeros do trinômio, valor máximo do trinômio, inequação do 2º Grau com uma incógnita, sistemas de inequações 

do 2º Grau e interseção dos conjuntos. 

GEOMETRIA: Introdução à Geometria Dedutiva: definição, postulado, teorema, etc.; Linhas, Ângulos e Polígonos: linhas, ângulos, igualdade 

de ângulos, triângulos, suas retas notáveis e soma de seus ângulos, quadriláteros, suas propriedades e soma de seus ângulos, construção geomé-

trica e noção de lugar geométrico; Circunferência: diâmetros e cordas, tangentes, ângulos em relação à circunferência, segmento capaz, quadri-

látero inscritível e construções geométricas. Linhas Proporcionais e Semelhanças: ponto que divide um segmento em uma razão dada, divisão, 

harmônica, segmentos proporcionais, média proporcional, segmento áureo, linhas proporcionais nos triângulos, propriedade da bissetriz interna 

e externa, semelhança de triângulos e polígonos, e construções geométricas; Relações Métricas dos Triângulos: relações métricas no triângulo 

retângulo e um triângulo qualquer, medianas e altura de um triângulo qualquer; Relações Métricas no círculo: linhas proporcionais no círculo, 

potência de um ponto em relação a um círculo, relações métricas nos quadriláteros e construções geométricas; Polígonos Regulares: definições, 

propriedades, ângulo central interno e externo, relações entre lado, apótema e raio do círculo circunscrito no triângulo, no quadrado e no hexá-

gono regular, lado do polígono de 2n lados em função de n lados, para igual a 3, 4 e 6, e número de diagonais; Medições na Circunferência: ra-

zão da circunferência para o seu diâmetro, cálculo de “Pi” pelos perímetros, o grau e seus submúltiplos em relação à medida de arcos em radi-

anos, e mudança de sistemas; e Áreas Planas: área dos triângulos, dos quadriláteros e dos polígonos regulares, do círculo, do segmento circular, 

do setor circular e da coroa circular, relações métricas entre áreas e figuras equivalentes. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  
GRAMÁTICA: Vocabulários: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e valores semânticos dos vocábulos-polissemia; Classes de Pala-

vras: emprego e flexões, casos particulares; Oração: os termos da oração; O Período Composto: a coordenação e a subordinação, classificação 

das orações coordenadas e subordinadas; Sintaxe de Concordância: casos particulares e gerais, silepse; Sintaxe de Regência (Nominal e Ver-

bal): casos particulares, função e emprego dos pronomes pessoais e relativos, uso de acento grave indicador da crase; Sintaxe de Colocação: 

colocação dos termos na frase e colocação dos pronomes átonos; A Linguagem Figurada: figuras de palavras, de pensamento e de sintaxe; Pon-

tuação; Estrutura Mórfica dos Vocábulos e Processos de Formação de Palavras; Fonética: classificação dos fonemas consoantes e vogais, en-

contros vocálicos e consonantais; Acentuação; Ortografia; e Versificação. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. 

 

Anexo III 

 

DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS. 

 

  

CLASSIFICAÇÃO BOLSA DE DESCONTO 

1º 100% 

2º e 3º 50% 

4º ao 7º 25% 

8º ao 17º 10% 

              18º ao 40º 05% 
 

 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

Antônio Eller Luz 

 

DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

Rosane Pereira Castilhos 


