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Bolsão 2019 / Pré-vestibular
(ampla concorrência)
1. DO BOLSÃO
A direção do curso Equipe A, com sede situada à Rua Beatriz
Amaral, nº 71, sobreloja – Bacaxá – Saquarema – RJ, torna
público o processo seletivo para preenchimento de vagas
destinadas a bolsistas para o Cursos Pré-Vestibular. O
concurso está aberto a todo candidato que tenha interesse em
fazer o Pré-Vestibular no Curso Equipe A.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Ao se inscrever no Concurso de Bolsas, o candidato e/ou
responsável assumem a concordância com o estabelecido neste
manual.
2.2. Todos os dados solicitados deverão ser informados no
momento da inscrição sem abreviações, sob pena de a
inscrição nessa situação ser cancelada.
2.3. Será solicitado o número do CPF do aluno ou do seu
responsável para efetivação da inscrição, bem como demais
dados do candidato.
2.4. Ao inscrever-se o candidato deverá estar ciente do
conteúdo programático de cada disciplina, bem como do
cronograma do processo seletivo.
2.5. A inscrição no Concurso de Bolsas não garante vaga
nas turmas. Apenas a efetivação da matrícula em nossa
unidade, de acordo com as normas e procedimentos da
instituição e até o limite de vagas estabelecido garante uma
vaga na turma.
2.6. Todos os candidatos realizarão o exame no dia 25 de
novembro de 2018 às 09h.
2.8. Em caso de duplicidade de inscrição, será considerada a
solicitação mais recente.
2.9. Alunos já matriculados para 2019 no Curso Equipe A
podem concorrer às bolsas oferecidas, porém fica acordado
que descontos adquiridos anteriormente por matrículas
promocionais serão desconsiderados caso o candidato seja
pleiteado com um novo percentual de bolsa, desde que este
seja maior ou igual ao já obtido pelo aluno. As bolsas
concedidas pelo curso não são cumulativas.
2.10. As bolsas conquistadas serão válidas a partir da
mensalidade de março de 2019, portanto a mensalidade de
fevereiro do mesmo ano não será contemplada com o desconto
adquirido no bolsão.
3. DO PERÍODO, TAXAS E MEIOS DE INSCRIÇÃO
3.1. Os candidatos deverão inscrever-se na sede do curso
Equipe A até o dia 23 de novembro de 2018 das 08h às 18h.
3.2. Será cobrada uma taxa no valor de R$ 30,00 por candidato
para inscrições no bolsão do Curso Equipe A. Esta taxa deverá
ser paga no ato da inscrição e não será devolvida em caso de
desistência.
Caso o candidato e/ou responsável identifiquem erro na
inscrição para o bolsão antes da realização da prova é
necessário procurar a secretaria para providenciar a

correção. Tal procedimento deve ser feito até dois dias
antes da aplicação da prova.

4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
4.1. A prova será realizada no dia 25 de novembro de 2018, de
acordo com o horário especificado no item 2.6 deste edital.
4.2. A prova objetiva constará de 40 questões, sendo 20 de
Língua Portuguesa e 20 de Matemática para o curso PréVestibular/Pré-Enem. Além de uma Redação com tema a ser
divulgado durante a realização do concurso.
4.3. No dia do Concurso de Bolsas, recomenda-se que o
candidato compareça com meia hora de antecedência. Será
permitida entrada do candidato até às 08h50. Após esse
horário a entrada para realização da prova será vedada.
4.4. O candidato deverá portar seu documento de identificação
original com foto e o comprovante de inscrição no Concurso
de Bolsas recebido no ato do pagamento da taxa de inscrição.
Podendo ser desclassificado caso não apresente a
documentação exigida.
4.5. Para realização da prova, o candidato NÃO poderá utilizar
lápis ou lapiseira e borracha. Para preenchimento do cartão
resposta e apresentação da Redação o candidato deverá utilizar
caneta esferográfica azul ou preta. Caso o cartão não seja
preenchido com caneta esferográfica azul ou preta, ou
ainda a Redação não seja redigida com caneta
esferográfica azul ou preta, a participação do candidato,
bem como seu resultado, será anulada.
4.6. A prova terá duração de 3h30min.
4.7. Não será permitido durante o período de realização da
prova, sob pena de eliminação do concurso:
4.7.1. conversas entre candidatos.
4.7.2. uso de anotações escritas ou impressas e consulta a
livros.
4.7.3. uso de celulares, calculadoras, aparelhos sonoros (mp3,
mp4, smartphones, tablets, etc.).
4.7.4. uso de computadores portáteis, réguas, transferidores,
compassos, esquadros ou qualquer equipamento que gere
vantagem sobre outros candidatos.
4.8. O candidato deverá assinar a lista de presença disponível
na sala em que realizará a prova e o cartão resposta, para
garantir o registro de sua presença no Concurso de Bolsas. A
falta destas assinaturas levará à eliminação do candidato no
processo seletivo.
4.9. O caderno de questões e o cartão resposta deverão ser
entregues ao fiscal ao término da mesma.
4.10. Não serão aceitos recursos de qualquer natureza para
questões ou qualquer dos critérios de avaliação.
4.11. O gabarito oficial será divulgado após o término do
horário de realização da prova, às 14h. O mesmo será
divulgado
na
internet
através
do
site
www.cursoequipea.com.
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4.12. Sob hipótese alguma será oferecida segunda chamada
para realização de prova em dia e horários diferentes do
estabelecido.
5. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente
do total de pontos obtidos nas questões válidas da prova e na
Redação, de acordo com o horário escolhido para
posteriormente efetuar matrícula, portanto disputam bolsas de
estudo em separado, conforme a tabela de distribuição de
bolsas oferecidas, constante no item 6.2. deste edital.
5.2. As questões anuladas pela banca, caso ocorram, NÃO
serão computadas no total.
5.3. O resultado final será divulgado a partir das 08h do dia 26
de novembro de 2018.
5.4. Caso haja empate, serão adotados os seguintes critérios
para desempate:
5.4.1. Maior pontuação obtida na Redação.
5.4.2. Maior número de acertos em Língua Portuguesa.
5.4.3. Ordem de inscrição no Bolsão 2018.
5.5. Cada área de conhecimento (Português, Matemática e
Redação) valerá 1000 pontos.
5.6. Para o resultado final do aluno será considerada a média
aritmética entre as três áreas de conhecimento.
5.7. A Redação, texto dissertativo argumentativo, será
corrigida segundo os parâmetros de correção do ENEM.
6. QUADRO DE VAGAS
6.1. Serão oferecidas 3 (três) bolsas de estudos aos mais bem
classificados para o Curso Pré-Vestibular/Pré-Enem.
6.2. As bolsas serão distribuídas segundo as tabelas a seguir:
COLOCAÇÃO DESCONTO
PréVestibular
45%
1
1º
40%
1
2º
35%
1
3º
7. CONDIÇÕES FINAIS SOBRE A CONCESSÃO DE
BOLSAS
7.1. Será pré-requisito mínimo um aproveitamento de 70%
(setenta por cento) na média final. Candidatos que
obtiverem percentual inferior serão automaticamente
excluídos do processo seletivo.
7.2. As bolsas, qualquer que seja o percentual, NÃO
incluem taxa de matrícula, material didático, cursos extras,
projetos especiais, apoios pedagógicos e horários integral ou
ampliado. Sendo estes de inteira responsabilidade financeira
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do aluno e/ou responsável. Vale ressaltar que a aquisição do
material didático e do uniforme é fundamental e
obrigatória para efetuar a matricula no curso.
7.3. Os descontos relativos às bolsas somente serão válidos se
as parcelas forem pagas até o dia 5 (cinco) de cada mês.
8. MATRÍCULA
8.1. Os candidatos contemplados com as bolsas de estudo
parciais ou integrais deverão efetuar suas matrículas no
período de 26 de novembro a 30 de novembro de 2018, na
secretaria do curso Equipe A das 08h às 18h. O NÃO
cumprimento dos prazos acarretará a perda do direito à bolsa.
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS
9.1. As bolsas conquistadas são pessoais e intransferíveis, de
modo que não podem ser repassadas para outro candidato.
9.2. A bolsa conquistada não é cumulativa. Portanto descontos
adquiridos anteriormente serão desconsiderados aos
candidatos que adquirirem uma bolsa.
9.3. Não haverá reclassificação.
9.4. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela
Direção do Curso Equipe A.
CRONOGRAMA
Período
Até o dia 23 de novembro de
2018.
Sede do curso Equipe A – de
segunda à sexta das 08h às 18h
25 de novembro de 2018 das
Prova
09h às 12h30 para todos os
candidatos.
Divulgação do gabarito 25 de novembro a partir das 14h
no
site
do
curso
www.cursoequipea.com
26 de novembro de 2018 a partir
Resultado final
das 08h na sede do curso Equipe
A, apenas.
Matrícula
dos 26 de novembro a 30 de
contemplados com a novembro de 2018 das 08h às
18h
bolsa
Etapa
Inscrições

Saquarema, 11 de outubro de 2018
Thiago Vidal da Costa e Gabriela Pereira de Souza
Direção Geral do Curso Equipe A
Equipe A Cursos Preparatórios LTDA
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Portuguesa

Redação

 Tipologias: descrição; narração; argumentação; injunção.
 Gêneros textuais: composição típica dos enunciados;
suportes; função social; graus de formalidade.
 Perspectivas enunciativas: quem enuncia, a quem enuncia,
espaço, tempo; vozes; modalização.
 Polifonia e intertextualidade: reformulação, paráfrase,
paródia, citação; diálogo, discurso relatado; inferência,
pressuposição e subentendido.
 Métodos de argumentação: indução e dedução; dialética.
 Formas de articulação de ideias: fato, opinião; causalidade;
conclusão; comparação; exemplificação; enumeração;
generalização, particularização; gradação, ênfase; contraargumentação.
 Procedimentos de coesão e coerência: anáfora, catáfora,
dêixis; substituição, designação, elipse; uso de conectores;
condições de interpretabilidade; relações entre as partes do
texto.
 Relações semânticas: sinonímia, antonímia, ambiguidade,
polissemia; metalinguagem; conhecimento lexical, expressões
idiomáticas, formação de palavras; metáfora, metonímia,
personificação, hipérbole, antítese, eufemismo, ironia.
 Usos do verbo: tempo, modo, aspecto, voz; formas
afirmativa, interrogativa e negativa.
 Elementos não verbais: relação entre o verbal e o não
verbal; imagens; recursos gráficos e tipográficos; sentidos da
pontuação.

 Texto dissertativo argumentativo.

Matemática
Potenciação e Radiciação;
Função Afim;
Função Quadrática;
Equações Exponenciais;
Estatística: tabelas, gráficos e medidas de tendência central;
Semelhança de Triângulos;
Trigonometria no triângulo retângulo;
P.A. e P.G.
Sistemas Lineares 2 x 2 e 3 x 3;
Análise Combinatória;
Probabilidade;
Área de Figuras Planas;
Geometria Espacial - Áreas e volumes de prismas, pirâmides,
cones, cilindros e esferas.

