MANUAL DO CANDIDATO
ENSINO MÉDIO

EXCELÊNCIA DE ENSINO:
NOSSA TRADIÇÃO

Prova dia
06/11/2021

Mensagem da Direção
Caro candidato,
Ao escolher participar do Bolsão do CIAC 2022 você deixa claro que é uma pessoa que
tem como prioridade na vida ter um ensino de excelência!
As escolhas que fazemos determinam os caminhos das nossas conquistas e do nosso
sucesso.
A partir do momento que efetuar sua inscrição no Bolsão, comece a organizar seu
tempo, definindo a sua agenda de estudos. Prepare-se da melhor forma que puder. Invista
seu tempo em você mesmo.
Seja um aluno do CIAC em 2022!
Abraços,
Mônica Zampirolli
Direção Pedagógica

Regulamento do Bolsão CIAC 2022
O CIAC Raymundo Andrade, instituição de ensino da Educação Básica, no uso de suas atribuições
legais e através da Comissão Organizadora, torna público a abertura das inscrições e normas para
realização do Bolsão CIAC 2022, a saber:
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas no período de 10 de agosto a 04 de novembro, no horário das 7h às
17h, na Rua Rui Barbosa, 17 – Centro, na secretaria do CIAC, ou pelo site da escola, no endereço
ciaconline.com.br.
1.2. Documentos para Inscrição
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:
! Xerox do CPF; ou
! Xerox da Carteira de Identidade; ou
! Xerox da Certidão de Nascimento;
! 1 foto 3 x 4;
! Pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00 (Trinta reais).

Obs: Pacote Especial: para os candidatos

à Bolsa do 1° Ano do Ensino Médio -

Maratona com aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Redação + inscrição =
180,00 (cento e oitenta reais).
1.2.1 Rotina de Inscrição
a. O preenchimento da Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
b. Sob nenhum pretexto, o candidato terá direito à devolução do valor da inscrição no Bolsão CIAC 2022.
1.3 DAS PROVAS
1.3.1 Data e local das provas
As provas serão realizadas no dia 06 de novembro de 2021, na Rua Rui Barbosa, 17 Centro – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

1.3.2 Horário das provas
As provas serão realizadas em uma única etapa, no horário das 13h às 17h.
1.3.3 Questões das provas
A prova para bolsa do 1° Ano do Ensino Médio será elaborada com base nos conhecimentos do Ensino
Fundamental, composta de 40 (quarenta) questões objetivas, valendo 1,5 (um ponto e meio) cada questão e
01 (uma) questão de Redação, valendo 40 (quarenta) pontos.
As provas para a bolsão do 2° e 3° Ano do Ensino Médio serão elaboradas com base nos conhecimentos
do Ensino Médio.
2 - PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES
a. O candidato só terá acesso ao local da realização das provas mediante apresentação do Documento de
Identificação Original (com foto) com o qual se inscreveu.
b. Não haverá, sob hipótese alguma, segunda chamada de prova, bem como aplicação das mesmas fora do
horário, data e locais pré-determinados. * No caso de aluno sabatista, procurar a Direção Pedagógica da
instituição no ato da inscrição.
c. O prazo para entrar com recurso solicitando revisão de alguma questão objetiva, após a realização da
prova do Bolsão, será de 48h, mediante apresentação de documentação adequada na secretaria da escola.
d. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o cartão-resposta,
a folha de redação oficial e assinar a lista de presença.
e. A Redação deverá ser entregue redigida em sua forma final na Folha de Redação. Em hipótese alguma
será corrigida no espaço reservado ao rascunho.
f. Não será permitido, na sala de prova, o uso de telefone celular, rádio, gravador, ipod e similares. Solicitase aos candidatos que restrinjam, ao máximo, o uso de pastas e bolsas no dia da prova.
g. O candidato deverá estar munido de lápis preto, caneta esferográfica de tinta preta e borracha.
h.O candidato é o único responsável pelo manuseio do caderno de sua prova, bem como pela compreensão
das instruções ali constantes. O fiscal poderá orientar, somente, sobre os procedimentos de aplicação
definidos pela Instituição.
i. A prova terá duração de 4h (quatro horas). O candidato poderá retirar-se do local de provas após 2 (duas)
horas de seu início.
3 - Classificação
A classificação será feita pela ordem decrescente, sendo considerada a somatória simples dos pontos
obtidos em todas as provas. Para a concessão de desconto de 100%, considera-se o candidato classificado em
1° lugar.

Observação: o índice de percentual de desconto só terá validade para o ano letivo de 2022, sendo pessoal e
intransferível.
3.1- Empate dos Candidatos
Ocorrendo empate no total de pontos da somatória de todas as provas, será selecionado o candidato que
obtiver, pela ordem, o maior número de pontos na Redação.

4- Divulgação dos Resultados
A Comissão do Bolsão CIAC 2022 divulgará no dia 12 de novembro de 2021 a relação e colocação dos
candidatos, no quadro mural da Instituição e em sua página na internet, a partir das 16h.
* Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Bolsão.

Programa do 1° ano
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Língua Portuguesa
- Dominar e aplicar a Norma Culta da Língua Portuguesa;
- Leitura, compreensão e interpretação de texto;
- Relacionar textos de gêneros variados às suas condições de produção, compreensão e aspectos
linguísticos;
- Termos essenciais, integrantes e acessórios;
- Vozes e Transitividades;
- Período Simples e Período Composto;
- Crase;
- Reconhecer e classificar as Figuras de Linguagem (metáfora, metonímia, antítese, paradoxo,
hipérbole, eufemismo, prosopopéia, sinestesia) em textos diversos.

Redação
- Produzir um texto dissertativo-argumentativo (de 20 a 30 linhas), conforme os padrões desse
gênero textual e o tema estabelecido pela equipe organizadora. Serão utilizados os seguintes
critérios de avaliação: - uso dos sinais de pontuação; - adequação ao tema proposto (continuidade
e progressão); - estruturação dos parágrafos (coesão e coerência); - desenvolvimento da
argumentação; - organização de ideias no texto; - criação de proposta de intervenção; - respeito à
norma culta padrão.

Matemática
1 - Enfrentar e resolver situações – problema envolvendo:
- Frações
- Números decimais
- Equação de 1° grau
- Sistema de equação do 1º grau
- Razão, proporção e regra de três simples
- Produtos notáveis e fatoração
- Potenciação
- Radicais
- Equação de 2º grau
- Áreas de figuras planas
- Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo
- Função polinominal do 1° grau
- Função polinominal do 2° grau

Programa do 2° ano
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Língua Portuguesa
- · Dominar e aplicar a Norma Culta da Língua Portuguesa;
· Leitura, compreensão e interpretação de texto;
· Colocação Pronominal;
· Concordância Nominal e Verbal;
· Regência;
· Crase;
· Pontuação;
· Acentuação;
· Identificar as Relações Semânticas estabelecidas pelas conjunções coordenativas e subordinativas;
· Relacionar textos de gêneros variados às suas condições de produção, compreensão e aspectos
linguísticos.

Redação
- Produzir um texto dissertativo-argumentativo (de 20 a 30 linhas), conforme os padrões desse
gênero textual e o tema estabelecido pela equipe organizadora. Serão utilizados os seguintes
critérios de avaliação: - uso dos sinais de pontuação; - adequação ao tema proposto (continuidade
e progressão); - estruturação dos parágrafos (coesão e coerência); - desenvolvimento da
argumentação; - organização de ideias no texto; - criação de proposta de intervenção; - respeito à
norma culta padrão.

Matemática
1 - Enfrentar e resolver situações – problema envolvendo:
- Conjuntos
- Conjuntos numéricos
- Funções
- Função polinomial do 1º grau
- Função polinomial do 2º grau
- Função exponencial
- Função logarítmica
- Geometria métrica plana
- Razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Programa do 3° ano
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Língua Portuguesa
- · Dominar e aplicar a Norma Culta da Língua Portuguesa;
· Leitura, compreensão e interpretação de texto;
· Relacionar textos de gêneros variados às suas condições de produção, compreensão e aspectos
linguísticos.
· Colocação Pronominal;
· Concordância Nominal e Verbal;
· Regência;
· Crase;
· Pontuação;
· Acentuação;
· Estrutura e Formação das palavras;
· Identificar as Relações Semânticas estabelecidas pelas conjunções coordenativas e subordinativas;
· Morfossintaxe.

Redação
- Produzir um texto dissertativo-argumentativo (de 20 a 30 linhas), conforme os padrões desse
gênero textual e o tema estabelecido pela equipe organizadora. Serão utilizados os seguintes
critérios de avaliação: - uso dos sinais de pontuação; - adequação ao tema proposto (continuidade
e progressão); - estruturação dos parágrafos (coesão e coerência); - desenvolvimento da
argumentação; - organização de ideias no texto; - criação de proposta de intervenção; - respeito à
norma culta padrão.

Matemática
1 - Enfrentar e resolver situações – problema envolvendo:
- Enfrentar e resolver situações-problema envolvendo:
- Matrizes
- Determinantes
- Sistemas lineares
- Análise combinatória
- Probabilidade
- Perímetro e área das figuras geométricas planas.
- Trigonometria na circunferência
- Funções trigonométricas.

EXCELÊNCIA DE ENSINO:
Nossa Tradição.
Privilegia a capacidade do estudante aplicar seu conhecimento.

Assegura ao estudante a formação indispensável para o exercício da cidadania.
Prepara os estudantes para os mais diversos Vestibulares do país e para o ENEM.
Além de formar indivíduos autônomos e criativos com habilidades e competências
para trilhar o próprio sucesso no mundo contemporâneo.

• A EXCELÊNCIA DE ENSINO é um dos grandes orgulhos do CIAC.
Educadores atuantes e comprometidos com o desenvolvimento dos
estudantes;
• MATERIAL PEDAGÓGICO atualizado, contextualizado e dinâmico
para a prática em sala de aula;
• ATIVIDADES DE RATIFICAÇÃO da aprendizagem (que auxilia a
rotina de estudos e otimiza o tempo);
• MONITORIA;
• SIMULADO com focos nos diversos vestibulares e no ENEM;
• ATIVIDADES MOTIVACIONAIS;
• Plataforma de aprendizagem adaptativa.
• PROJETO "CARREIRAS E PROFISSÕES" com palestras;
• ATIVIDADES ESPORTIVAS, culturais e viagens de estudo;

CIAC Raymundo Andrade
Rua Rui Barbosa, 17 - Centro
28 2101-4899

www.ciaconline.com.br
ciac.oficial
Ciac Raymundo Andrade
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2101-4854 2101-4899

bolsaociac@gmail.com

