Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo
EDITAL No 01/2018
PROCESSO SELETIVO – TESTE DE SELEÇÃO 2019
A Comissão de Aplicação e Fiscalização do Processo Seletivo, nomeado pelo Diretor do Colégio Tupy – COT, faz saber
aos interessados que se acham abertas as inscrições para o Processo Seletivo Especial – Teste de Seleção, destinado
à classificação dos candidatos às vagas oferecidas para ingresso aos cursos de ensino médio, em obediência às
seguintes condições:
1 CURSOS
1.1 São oferecidos os seguintes cursos e número de vagas, nas respectivas instituições:
COLÉGIO TUPY - JOINVILLE
ENSINO MÉDIO
NUM. SIGLA
DO
DO
CURSO CURSO
1
EM
2

EM

CURSO

TOTAL DE VAGAS

TURNO

Ensino Médio 1ª série

120

Matutino

Ensino Médio 2ª série

30

Matutino

2 INSTITUIÇÃO DE ENSINO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS:

INSTITUIÇÃO

LOCAL

Colégio Tupy

Campus Boa Vista - R. Albano Schmidt, 3333, Boa Vista,
Joinville-SC

3 PROCESSO DE INSCRIÇÃO

3.1 O processo de Inscrição poderá ser efetuado via Internet ou diretamente nas dependências das Instituições de
Ensino, descritas no item 2, e consiste de:
✓
✓
✓

Preenchimento da ficha de Inscrição;
Impressão do Boleto;
Pagamento da Taxa de Inscrição.

3.2 O correto preenchimento da ficha de Inscrição é de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu
representante. Após a inscrição, não será aceito pedido de mudança de opção de curso.
3.3 Da Validade da Inscrição.
Ao candidato só será permitida uma inscrição, considerando-se válida a inscrição com o comprovante do pagamento.

3.4 Da Taxa de Inscrição.
A taxa de inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a ser paga em qualquer agência bancária, utilizando-se do
boleto bancário impresso.
RQ 6313 Rev01
Página 1 de 5

3.5 Do Período da Inscrição
A inscrição poderá ser realizada a partir do dia 01/09/2018 até o dia 17/10/18.
O candidato que efetuar sua inscrição deverá apresentar comprovante de pagamento da taxa no dia da prova.
3.6 Da Inscrição
A Inscrição poderá ser realizada:
✓ Pela Internet, no endereço da instituição (www.colegiotupy.com.br)
✓ Diretamente nas dependências da instituição de ensino.
3.6.1 Inscrição pela Internet:
Para realizar a inscrição via internet o candidato deverá acessar o site da instituição (www.colegiotupy.com.br), a
partir de 01/09/18, devendo:
3.6.1.1 Da efetivação da Inscrição pela Internet.
Para efetivar a inscrição pela Internet, o candidato ou seu representante, sob sua inteira responsabilidade, deverá:
✓ Preencher corretamente a ficha de Inscrição, de acordo com as orientações disponíveis e especificadas na página
do Processo Seletivo Especial;
✓ Imprimir o Boleto Bancário que estará disponível;
✓ Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através do Boleto Bancário, em qualquer agência da rede bancária no
vencimento especificado no boleto. A inscrição somente será efetivada após comprovação pelo Banco do
pagamento da taxa de inscrição;
✓ Para consulta sobre a confirmação da inscrição o candidato poderá acessar o site da instituição
(www.colegiotupy.com.br), após efetuado o pagamento da taxa;
✓ NOTA: Até a confirmação do pagamento da taxa pelo Banco, a situação do candidato será como pré-inscrito.
3.6.1.2 Da efetivação da Inscrição nas dependências da Instituição de Ensino.
O candidato ou seu representante deverá dirigir-se à Secretaria da Instituição de Ensino, a partir de 01/09/18, nos
horários das 8h às 20h, portando documento de identidade, onde receberá instruções para efetuar sua inscrição.
4 PROVAS
As provas do Processo Seletivo – Teste de Seleção obedecerão à seguinte organização:
DATA

HORA INÍCIO

PROVA

NO PONTOS

PESO

DURAÇÃO

20/10/18

9h

Português e Matemática

30

1

2 horas

5 LOCAL DAS PROVAS
5.1 As provas do Processo Seletivo – Teste de Seleção serão realizadas no seguinte local:
Colégio Tupy, no Campus Boa Vista, à Rua Albano Schmidt, 3333, Bairro Boa Vista, na cidade de Joinville -SC.
5.2 A prova será realizada nas salas do bloco Q, piso térreo.
5.3 Os candidatos deverão apresentar-se no local de prova no horário previsto, quando serão fechados os acessos às
salas. Não será permitido o ingresso de qualquer candidato após esse horário.
6 SISTEMA DE PROVAS
6.1 As provas do Processo Seletivo – Teste de Seleção serão referentes aos conteúdos abaixo discriminados:
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6.1.1 Candidatos a ingresso na 1ª Série do Ensino Médio – conteúdos de Português e Matemática - referentes ao
Ensino Fundamental – de 6º. ao 9º. ano;
Disciplina Língua Portuguesa:
• Compreensão de texto
• Fonética
• Fonema
• Encontros vocálicos
• Encontros consonantais
• Dígrafos
• Divisão Silábica
• Acentuação Gráfica
• Morfologia
• Processos de formação das palavras
• Classes das palavras
• Verbo
• Concordância nominal
• Concordância Verbal
• Colocação Pronominal
• Crase
• Pontuação

Disciplina Matemática:
•
Mínimo Múltiplo Comum
• Máximo Divisor Comum
• Números Fracionários
• Expressões Numéricas
• Expressões Algébricas
• Produtos Notáveis
• Fatoração
• Equações do 1º e 2º grau
• Sistemas de equações do 2º grau
• Triângulos
• Trigonometria
• Áreas das figuras planas
• Volume de sólidos geométricos
• Potência de dez
• Conversão de unidades

6.1.2 Candidatos a ingresso na 2ª Série do Ensino Médio Diurno – conteúdos de Português e Matemática - referentes
ao Ensino Médio.
Disciplina Língua Portuguesa:
LITERATURA
• O que é literatura
• Figuras de linguagem, recursos formais e
expressivos da linguagem.
• Denotação e conotação
• Gêneros literários
• Intertextualidade
• Literatura Portuguesa: as primeiras
manifestações literárias Trovadorismo
• Teatro de Gil Vicente
• Renascimento: Classicismo
• Intertextualidade
• A crônica como registro histórico
• Literatura brasileira: informação e a formação
• Literatura de catequese
• Intertextualidade
• Barroco
• Arcadismo
• Intertextualidade
GRAMÁTICA
• Teoria da comunicação
• Fonética e Fonologia

Disciplina Matemática:
CONJUNTOS NUMÉRICOS
FUNÇÕES
• Conceito matemático de funções.
• Domínio, contradomínio e imagem de uma
função.
• Gráfico de uma função.
• Função Composta.
FUNÇÃO POLINOMIAL DO PRIMEIRO GRAU
• Função linear.
• Gráfico da função.
• Estudo do sinal da função.
• Zero da função.
• Função inversa.
• Inequações de 1º Grau.
PROGRESSÃO ARITMÉTICA – PA
• Fórmula do termo geral de uma PA.
• Soma dos termos de uma PA.
• Aplicações
FUNÇÃO POLINOMIAL DO SEGUNDO GRAU
• Gráfico de uma função quadrática.
• Concavidade, zeros da função e vértice.
• Valor mínimo ou valor máximo da função.
• Estudo do sinal da função.
• Inequações de 2º Grau.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortografia
Acentuação
Estrutura e formação das palavras
Interpretação textual Semântica
Classes Gramaticais
Substantivos
Adjetivo
Pronomes
Classes gramaticais
Advérbios
Numeral
Artigo
Preposição
Conjunção
Interjeição
Verbos

• Aplicações.
INTRODUÇÃO À TRIGONOMETRIA
• Conceitos básicos.
• Unidade de medida de arcos e ângulos.
• Circunferência
trigonométrica
ou
ciclo
trigonométrico.
RESOLUÇÃO DE TRIÂNGULOS
• Razões trigonométricas no triângulo retângulo.
• Razões trigonométricas num triângulo qualquer.
GEOMETRIA MÉTRICA
• Circunferência.
• Áreas de
figuras geométricas planas.
NOÇÕES DE ESTATÍSTICA
• Termos estatísticos: população, amostra e
frequência.
• Tipos de gráficos: linha, setor e coluna.
• Médias: aritmética, ponderada e harmônica.

6.2 As provas compreenderão itens de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, das quais somente uma é
correta.
6.3 Para ingresso na 3ª série do Ensino Médio o candidato deverá apresentar o histórico escolar da 1ª e 2ª série do
Ensino Médio para avaliação. Não haverá prova.
7 CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
7.1 A classificação dos candidatos será feita por curso e observará a ordem decrescente da soma dos pontos obtidos
nas provas e o preenchimento das vagas do curso obedecerá à ordem de classificação de todos os candidatos
inscritos.
7.2 O candidato que não tiver comparecido ao Processo Seletivo será eliminado.
7.3 Os 10 candidatos melhor colocados no teste de seleção do dia 20/10/18 receberão bolsa de estudos de acordo
com os critérios a seguir:
1º ao 3º colocado – 100% de bolsa válida por 1 ano no curso de Ensino Médio.
4º ao 10º colocado – 50% de bolsa válida por 1 ano no curso de Ensino Médio.
Obs.: Não incluso material didático
8 MATERIAL
8.1 Cada candidato deverá trazer, por ocasião da realização das provas, o seguinte material:
a) Cédula de Identidade; e
b) Caneta esferográfica, cor azul ou preta.
8.2 O candidato entrará no local de prova somente com objetos de uso estritamente pessoal. Não será permitido uso
de dicionário, calculadora, dispositivos, eletrônicos ou não, de comunicação, empréstimo de material entre os
candidatos, bem como a consulta a livros e documentos ou a outro candidato.
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9 DISCIPLINA E SEGURANÇA
A Comissão de Aplicação e Fiscalização do Processo Seletivo – Teste de Seleção terá amplos poderes para orientação
e montagem das provas e do esquema de segurança, fiscalização, correção e publicação dos resultados.
10 RESULTADO
O resultado dos candidatos classificados no Processo Seletivo – Teste de Seleção serão divulgados na internet e no
mural junto a Central de Atendimento ao Aluno (CAA), a partir das 18h do dia 23/10.
11 MATRÍCULA
Os habilitados no Processo Seletivo ao Ensino Médio oferecidos neste Edital farão suas matrículas, na Secretaria
Acadêmica da instituição de ensino, conforme datas e horários abaixo:
DIAS e HORÁRIO
24/10 a 26/10
Horário: 8h às 21h
Local: (Central de Atendimento ao Aluno sala B5)
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
PARA INGRESSO NO ENSINO MÉDIO:
✓ Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original ou 1 fotocópia autenticada);
✓ Certidão de Nascimento (fotocópia);
✓ Carteira de Identidade (fotocópia);
✓ CPF do aluno (fotocópia);
✓ CPF do responsável financeiro (fotocópia)
✓ Comprovante de endereço (fotocópia).
✓ Comprovante de vacina da rubéola (meninas).
Obs: Os candidatos menores de 18 anos, para efetuarem a matrícula, deverão, obrigatoriamente, estar
acompanhados de um representante legal.

Joinville, 01 de setembro de 2018.

Ana Paula Rodrigues Barbosa Santos
Diretora Pedagógica - Colégio Tupy
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