EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO
CENTRO DE ENSINO CLICK SOLUÇÕES

O CENTRO DE ENSINO CLICK SOLUÇÕES, inscrito no CNPJ sob nº
24.933.163/0001-95, torna público que se encontram abertas no período de
18.10.2018 À 25.10.2018, as inscrições para o Processo Seletivo, para
recebimento de bolsas de estudo para a 1ª série do Ensino Médio no ano de 2019.

1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1.1. Poderão participar da prova alunos devidamente matriculados no 9º ano do Ensino
Fundamental no ano de 2018 tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições estão abertas durante o período de 18.10.2018 à 25.10.2018 através do link:
https://goo.gl/forms/RwKGUsFoA2VeXEda2
2.2. As inscrições são gratuitas.

3. DA PROVA
3.1. A prova será composta por 40 questões objetivas contendo 4 alternativas sendo
obrigatoriamente apenas uma correta e será dividida da seguinte forma:
DISCIPLINA
NÚMERO DE
VALOR DE CADA
QUESTÕES
QUESTÃO
Língua Portuguesa
10
0,25
Matemática
10
0,25
Geografia
05
0,25
História
05
0,25
Conhecimentos Gerais / Atualidades
05
0,25
Ciências
05
0,25
3.2. Será realizada na sede do Centro e Ensino Click Soluções, situada a Rua José Domingos
Pagliolli, no dia 27 de outubro de 2018 às 8h30min.
3.3. Para realização da prova o aluno deverá apresentar um documento oficial com foto.
3.4. O resultado será publicado no dia 1º de novembro de 2018 na página do Facebook da Click.
3.5. Em caso de empate será reclassificado da seguinte forma:
3.5.1. quem obtiver melhor nota em Língua Portuguesa;
3.5.2. quem obtiver melhor nota em Matemática;
3.5.3. quem obtiver melhor nota em Conhecimentos Gerais;
3.5.4. sorteio.
3.6. Dos conteúdos a serem abordados na prova:
3.6.1. Língua Portuguesa:
Interpretação de Textos - Língua escrita objetiva e suas formas; Fonética e Fonologia, Morfologia,
Ortografia, classe estrutura e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e
composição, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo, numerais, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição, o período e sua construção, sujeito, predicado, oxítonas, paroxítonas,
Página 1 de 2

proparoxítonas, acentuação gráfica, figuras de sintaxe, figuras de linguagem, noções de
versificação, literatura brasileira. Gêneros literários e discursivos.
3.6.2. Matemática:
Operações fundamentais. Números fracionários e operações. Sistema de medidas decimais.
Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e
composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 1o Grau. Logaritmos.
Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Probabilidades. Análise
combinatória. Funções lineares e quadrática. Interpretação de gráficos. Geometria plana e espacial.
Resolução de problemas. Raciocínio Lógico. Estatística.
3.6.3. Geografia:
Geografia Geral (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil; - Geografia Física
dos Continentes; - Geologia, clima, relevo, vegetação, hidrografia, solos; - Aspectos Econômicos;
modo de produção; - Sistema Financeiro; - Globalização Econômica (Formação de Blocos
Econômicos); - Endividamento interno e externo; - Distribuição de Renda, PIB e PNB;
industrialização; - Aspectos Sociais e Políticos; - Sistemas de governo; - População (crescimento
vegetativo, emigração, imigração e xenofobia); - IDH; Urbanização; - Meio Ambiente; Transportes.
3.6.4. História:
- Ensino de História: Saber histórico escolar; Seleção e organização de conteúdos históricos; Metodologias do ensino de História; Trabalho com diferentes linguagens no ensino de História; Conhecimento histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade; História do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; História nacional, regional e local; História Brasileira: da ocupação indígena ao mundo
contemporâneo; - História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais,
culturais e nacionais; - História do mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade clássica,
convívios e confrontos entre povos e culturas na Europa Medieval.
3.6.5. Conhecimentos Gerais / Atualidades:
Notícias referente a economia, política, esporte, cultura publicadas na mídia escrita ou falada no
ano de 2018.
3.6.6. Ciências:
- Ciências Morfológicas: Anatomia humana, Citologia, Embriologia Humana, Histologia, Morfologia,
Células. Ecologia; - Educação Ambiental; - Genética; - Parasitologia; - Reino Animal, Vegetal e
Mineral; - Solo, água e ar.

4. DA PREMIAÇÃO
4.1. O 1º colocado na prova receberá uma bolsa de 30% nas mensalidades durante o ano letivo de
2019;
4.2. O 2º colocado na prova receberá uma bolsa de 20% nas mensalidades durante o ano letivo de
2019;
4.3. O 3º colocado na prova receberá uma bolsa de 10% nas mensalidades durante o ano letivo de
2019.

Ituporanga, 18 de outubro de 2018.

IRACI HAMMES
Diretora
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