COLÉGIO MONSENHOR ADELMAR DA
MOTA VALENÇA
PROVÃO CMA 2018 – TURNO: TARDE
EDITAL
Edital de convocação para inscrição e seleção
para o PROVÃO CMA 2018, destinado a
candidatos do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, para o turno da tarde, do Colégio
Monsenhor Adelmar da Mota Valença.
A diretora do Colégio Monsenhor Adelmar da Mota Valença, Ir. Maria do Carmo F. da
Costa, torna público que será realizada na secretaria da referida escola a inscrição para o
PROVÃO CMA 2018 – programas de descontos destinado a estudantes do 1º ao 9º ano do
Ensino Fundamental, para o TURNO DA TARDE- cujo processo obedecerá às normas
deste EDITAL.
1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1.1. Declarar a série para a qual se submete ao exame de seleção.
1.2. O candidato proveniente de outra escola deverá comprovar, por declaração da
instituição de origem, a série em que está matriculado no ano em curso.
1.3. Conhecer e aceitar as normas e condições estabelecidas neste edital, em relação
às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Período: as inscrições serão realizadas no período de 28/08/2017 a 03/11/2017,
em horário comercial (8h às 12h e 14h às 17h), na secretaria do Colégio.
2.2. Taxa de inscrição R$35,00 (trinta e cinco Reais).
2.3. Documentação necessária: cópia da certidão de nascimento, declaração de
vínculo da Escola de origem para candidatos provenientes de outras instituições, uma
foto 3x4 recente, comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
2.3.1. Os documentos exigidos no ato da inscrição não serão devolvidos.
3. DAS PROVAS
3.1. As provas para esta seleção serão elaboradas por professores do Colégio
Monsenhor Adelmar da Mota Valença, seguindo os conteúdos programáticos definidos
pela Equipe Pedagógica.
3.2. O processo de seleção compreenderá provas escritas de múltipla escolha,
elaboradas conforme os programas anexos a esse documento e distribuídos no ato da
inscrição.
3.3. Os candidatos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental farão prova de Língua
Portuguesa e Matemática. Os candidatos para os demais anos do Ensino Fundamental
farão prova de Língua Portuguesa, Matemática e uma Produção Textual.
3.4. O número de questões que constitui cada prova será de 1º ao 3º Ano – 15
questões de Língua Portuguesa e 15 questões de Matemática de múltipla escolha com 4
(quatro) alternativas em cada questão. Para o 4º e 5º Ano, serão 15 questões de Língua
Portuguesa e 15 questões de Matemática de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas

em cada questão mais uma Produção Textual. Do 6º ao 9º Ano serão 20 questões de
Língua Portuguesa e 20 questões de Matemática de múltipla escolha com 5 (cinco)
alternativas em cada questão mais uma Produção Textual.
3.5. O conteúdo programático estará disponível no site do Colégio:
www.colegiocma.com.br
3.6. As provas de seleção serão realizadas no dia 10/11/2017 (sexta-feira) das 14h às
17h, no Colégio Monsenhor Adelmar da Mota Valença.
3.7. O acesso ao local das provas será permitido até às 14h, no entanto,
aconselhamos chegar com 1h de antecedência.
3.8. Para ter acesso ao prédio, o candidato deverá apresentar o comprovante de
inscrição recebido no ato da inscrição.
4. DA CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
4.1. Os candidatos concorrerão a 5 (cinco) vagas por série inscrita que correspondem
a desconto de até 40%, que se dará pela ordem de classificação constante no item 6.1, o
que totaliza 45 vagas.
4.2. A pontuação do candidato será o resultado do número de acertos obtidos nas
provas mais a nota da Produção Textual, construído pela soma dos acertos alcançados
em cada disciplina.
4.3. Os candidatos que alcançarem 60% dos acertos em diante serão classificados em
ordem decrescente e comporão a lista dos aprovados.
4.4. Os candidatos que obtiverem 59% a 10% comporão a lista dos classificados.
4.5. No caso do número de acertos iguais, para fins de classificação serão utilizados
como critérios de desempate, respectivamente:
- apresentar deficiência devidamente comprovada no ato da inscrição;
- maior quantidade de acerto na prova de Língua Portuguesa;
- maior quantidade de acerto na prova de Matemática;
- o candidato com menor idade.
5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Em conformidade com a Lei nº 9.394/96, capítulo 4, às pessoas com deficiência é
assegurado o direito de se inscrever neste programa de bolsas de estudos – Provão CMA
– e a elas serão garantidas vagas, consoante a cláusula IV deste edital.
5.2. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar sua condição de
deficiência na Ficha de Inscrição. Caso necessite de condição especial para realização
da prova, deverá entregar LAUDO ou ATESTADO MÉDICO que descreva a espécie e o
grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças – CID, até um dia após o encerramento das inscrições.
5.3. O candidato que necessite de prova especial adaptada a sua deficiência deverá
solicitar no ato da inscrição, a fim de que sejam tomadas as devidas providências, sendo
vedadas alterações posteriores.
5.4. As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão
analisadas e atendidas, segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo
comunicado de sua solicitação em até 20 (vinte) dias após sua inscrição.
7. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
7.1. Será eliminado do processo de seleção o candidato que:
- faltar à prova;
- obtiver menos de 10% de acertos;
- realizar consultas a dispositivo de comunicação, a materiais impressos ou quaisquer
materiais capazes de armazenar sons, textos, dados ou imagens;
- comparecer ao local de prova sem os documentos constantes no item 3.7;

- não puder efetuar a matrícula na série indicada no ato da inscrição;
- não efetivar matrícula no período estipulado no item 8 deste Edital.
8. DOS DESCONTOS
8.1. Os descontos serão concedidos para candidatos aprovados de todas as séries do
Ensino Fundamental, Anos Iniciais, 1º ao 5º Ano e Anos Finais, 6º ao 9º Ano, atendendo
à seguinte posição:
- 1º lugar: 100%
- 2º lugar: 70%
- 3º lugar: 50%
- 4º lugar: 40%
- 5º lugar: 40%
8.2. Os estudantes aprovados a partir do 6º lugar bem como os classificados serão
contemplados com 30% de desconto em suas mensalidades.
8.3. Os estudantes que não participarem do processo seletivo do Provão CMA não
terão direito ao desconto-base de 30% em suas mensalidades.
8.4. O desconto alcançado pelo candidato nesta seleção só será concedido para a
matrícula no TURNO DA TARDE e não será cumulativo a outros programas, projetos e
benefícios oferecidos pelo Colégio.
8.5. Uma vez classificado, o estudante deverá participar de uma nova seleção a cada
ano, concorrendo aos descontos na série que cursará no ano seguinte.
9. DOS RESULTADOS
O resultado do processo será divulgado até o dia 09/12/2017, obedecendo
rigorosamente à ordem de classificação.
10. DA MATRÍCULA
10.1. As datas de matrícula para os estudantes aprovado e classificados no Provão
CMA serão impreterivelmente dias 18 e 19/12, em horário a ser divulgado
posteriormente.
10.2. No ato de matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos: original
de transferência, cópia e original do Registro Civil ou cópia autenticada, 2 fotos 3x4
recentes e iguais.
Os casos omissos neste EDITAL serão resolvidos pela Coordenação Pedagógica e/ou
pela Direção da Escola.
Garanhuns, PE, Agosto de 2017.

Ir. Maria do Carmo F. da Costa

COLÉGIO MONSENHOR ADELMAR DA MOTA VALENÇA
PROVÃO CMA 2018
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

MATEMÁTICA – 1º ANO







Noções de geometria;
Círculo, quadrado, retângulo;
Pontas e lados;
Figuras geométricas,
correspondência e
classificação;
Noções de grandeza: maior,
menor, mesmo tamanho, médio,
grande, mais alto, mais baixo,
mesma altura, mais largo, mais
estreito, mesma largura, mais
grosso, mais fino, mais
comprido, mais curto, mesmo
tamanho;













Noções de posição: dentro,
fora, na frente de, atrás de, ao
lado de, mais perto de, mais
longe de, primeiro e último;
Noções de direção e sentido;
Noções de capacidade;
Adição (noção);
Sequência numérica;
Ordem crescente e
decrescente;
Subtração (noção);
Números até 20;
Dúzia e meia dúzia;
Pares.

MATEMÁTICA – 2º ANO



















Números no cotidiano;
Escrita e leitura dos números;
Formação de conjuntos;
Contagem;
Sequência numérica;
Ordem crescente;
Ordem decrescente;
Agrupamento;
Estimativa;
Cálculos de adição;
Resolução de problemas;
Estimativa e cálculo mental;
Vista de objetos;
Maior e Menor;
Números;
Adição;
Noção de multiplicação;
Multiplicação por 2 e por 3;
















Localização no espaço;
Sentido;
Direção;
Significado das expressões:
“menos”, “igual”, “sobraram”,
“faltam”, “a mais”, “a menos”;
Transformar/ completar
quantidades;
Altura;
Comprimento;
Espessura;
Largura;
Medida de tempo;
Formas geométricas;
Figuras geométricas planas e
espaciais;
Características de formas
geométricas planas e espaciais;








Planificação;
Nomenclaturas de algumas
formas geométricas;
Divisão em partes iguais;
Comparação de massa: mais
pesada, mais leve;
Quantificar elementos de uma
coleção;
Contagem por agrupamento;







Escrita dos números por meio
de algarismos e por extenso;
Contagem em ordem crescente;
Identificar números pares e
números ímpares por meio de
agrupamentos de 2 em 2
elementos;
Comparação de capacidade:
cheio, vazio e mesma
capacidade.

MATEMÁTICA – 3º ANO
























Formas geométricas espaciais;
Tamanhos;
Leitura de imagem;
Contagem de números de 2 em
2, 3 em 3, 4 em 4, ...;
Números em ordem crescente
e decrescente;
Comparação, leitura, escrita e
ordenação de números;
Agrupamento;
Quantidade;
Sequência numérica;
Dezena;
Unidade;
Representação numérica;
Escrita por extenso;
Sistema monetário;
Maior;
Menor;
Números ordinais;
Adição e subtração com e sem
reagrupamento;
Contorno de figuras
geométricas planas;
Nomenclatura das formas
geométricas planas (triângulo,
quadrado, retângulo e círculo);
Características das formas
geométricas planas;
Simetria de figuras planas;





















Coordenadas;
Números indicando códigos e
ordem;
Grandezas de medida de
massa (quilograma);
Grandeza de medida de
capacidade (litro);
Gráficos e tabelas;
Nomenclatura das formas
geométricas espaciais (cubo,
paralelepípedo, cone, esfera,
cilindro e pirâmide);
Multiplicação como adição de
parcelas iguais;
Instrumentos de medição (
comprimento , massa e
capacidade);
Números pares e números
ímpares;
Identificar uma dúzia;
Calendário;
Medidas de tempo;
Noções de divisão;
Divisão enquanto dividir em
partes iguais;
Características visuais
relacionadas à temperatura;
Posição e deslocamento;
Sentido e direção.

MATEMÁTICA – 4º ANO




















Maior do que;
Menor do que;
Igual;
Ordem crescente;
Ordem decrescente;
Números em sequência;
Número;
Contagem;
Representação numérica;
Sistema monetário;
Decomposição;
Comparação de quantidades;
Sequência numérica;
Antecessor;
Sucessor;
Adição e subtração com e sem
reagrupamento;
Dobro e triplo;
Formas geométricas espaciais;















Visão superior;
Visão lateral;
Multiplicação
Visão frontal;
Meses;
Dias da semana;
Bimestre, trimestre e semestre;
Leitura das horas nos relógios
de ponteiro e digital;
Ideia da divisão (“quantos
grupos” e “quantos cabem”);
Medindo a massa dos objetos;
Unidades de medida de massa
quilograma (kg) e grama (g);
Unidade de medida de
capacidade;
Unidades de medida de
comprimento padronizadas
(metro e centímetro);

MATEMÁTICA – 5º ANO























Números;
Escrita dos números;
Valor posicional;
Base 10;
Sistema decimal;
Números sequenciais;
Sucessor e antecessor;
Operações matemáticas;
Adição;
Subtração;
Multiplicação;
Formas geométricas espaciais;
Sólidos geométricos;
Planificação;
Poliedros;
Vértice;
Faces;
Arestas;
Bases;
Grandeza de medida de volume
(litro e mililitro);
Transformar litros em mililitros e
vice-versa;



















Noção de Arredondamento;
Noção de coordenadas;
Meses do ano, ano bissexto;
Relação ente segundo, minuto e
hora;
Número na forma de fração;
Fração de uma quantidade;
Representação por meio da
fração de uma figura;
Representação da fração de uma
quantidade;
Operação da divisão;
Ideias da divisão: dividir em
partes iguais e quantas vezes
uma quantidade cabe em outra;
Divisão exata e divisão com
resto;
Números decimais no dia a dia;
Comparações de medidas de
massa;
Quilograma, grama e miligrama;
Medidas de temperatura;
Grau Celsius.

MATEMÁTICA – 6º ANO

























Simetria;
Unidades de medida de
temperatura;
Unidades de medida de tempo;
Adição , Subtração
,Multiplicação e divisão por
algoritmos;
Relação entre porcentagem,
fração e números na forma
decimal;
Os números no cotidiano;
Sistema de numeração decimal;
Frações de uma quantidade;
Fração maior que um inteiro;
Frações decimais;
Números na forma mista;
Ampliação e redução de figuras
planas;
Perímetro e área de figuras
planas;
Unidade de medida de área;
Centímetro quadrado;
Poliedros;
Corpos redondos;
Elementos de um poliedro:
vértices, arestas e faces;
Prismas;
Pirâmides;
Frações irredutíveis;




















Frações equivalentes;
Comparação de frações com
denominadores iguais;
Comparação com
denominadores diferentes;
Elementos da divisão
(dividendo, divisor, quociente e
resto);
Expressões numéricas
envolvendo divisão,
multiplicação, adição e
subtração;
Décimos, centésimos e
milésimos;
Porcentagem;
Probabilidade;
Ângulo;
Polígono;
Adição, subtração, multiplicação
e divisão de números decimais;
Medida de comprimento;
Medida de massa;
Medida de capacidade;
Adição e subtração de frações
com denominadores iguais;
Adição e subtração de frações
com denominadores diferentes;
.

MATEMÁTICA – 7º ANO










Formas geométricas (Poliedros
e Corpos redondos);
Os números – Sistemas de
numeração (Egípcio Romano e
Decimal);
Operações com números
naturais (Adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão);
Potências e Raízes;
Múltiplos e Divisores;
Máximo Divisor Comum
(M.D.C);
Mínimo Múltiplo Comum
(M.M.C);











Frações (Representação,
Comparação, Operação);
Ângulos e Retas;
Polígonos e formas circulares;
Números Decimais;
Operações com números
decimais;
Medidas de tempo, superfície e
comprimento;
Simetria;
Medidas de Capacidade e
Medidas de Massa;
Tratamento da Informação
(Gráficos e tabelas).

MATEMÁTICA – 8º ANO
 Frações (Representação,
Comparação, Simplificação e
Operação);
 Números Decimais
(Operações);
 Formas geométricas espaciais
(Poliedros e relação entre o
número de vértices, arestas e
faces);
 Números positivos e negativos
(Comparação, operações);
 Potências (Propriedades e
operações);
 Tratamento da Informação
(Gráficos e tabelas, média










aritmética, média ponderada,
possibilidades e probabilidade);
Expressões Algébricas,
Fórmulas e Equações;
Grandezas e Unidades de
Medida;
Ângulos (Medições, subdivisões
e operações);
Polígonos;
Proporcionalidade (Razões,
grandezas proporcionais e
Regra de três simples);
Medidas de volume
(Paralelepípedo e cubo);
Simetria.

MATEMÁTICA – 9º ANO









Ângulos;
Potências e Raízes;
Conjuntos numéricos;
Plano Cartesiano;
Monômios e polinômios;
Polígonos;
Produtos notáveis e fatoração;
Equações, Sistemas de
equações e inequações;








Triângulos;
Quadriláteros;
Regra de três simples e
composta
Tratamento da informação
(gráficos e tabelas, média
aritmética, probabilidade);
Medidas de superfície e Formas
circulares.

LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO










Ordem alfabética;
Consoantes e vogais;
Linguagem verbal;
Letras e sílabas;
Separação de sílabas;
Gênero textual: história em
quadrinhos;
Informações verbais e não
verbais;
O tempo (passado e presente);
Nome das coisas;










Nome das pessoas;
Letra inicial das palavras;
Encontro vocálico;
Sílabas terminadas em n (som
nasal);
Sinais de pontuação
(interrogação e ponto final);
Acento agudo e til;
Gêneros textuais: carta e relato
pessoal;
“ge” e “gi”;





“ch”, “nh”, “lh”;
Letras maiúsculas e
minúsculas;
“S” e “z”;






Gêneros textuais: HQ e
enquete;
Consoante + r;
Ç;
Frase.

LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO
















Gêneros textuais: poema;
Interpretação de texto;
Acentuação;
Letras f e v;
Frase;
Alfabeto;
Separação silábica;
Sinais de pontuação
(interrogação, exclamação e
ponto final);
Sílaba tônica;
Alfabeto;
Letra maiúscula;
Letras p e b;
Separação silábica;
Histórias em quadrinhos;
Ordem alfabética;

















Estrofes e versos;
Letra “g”;
Aumentativo e diminutivo do
substantivo;
Gênero do substantivo;
Letras “g” e “j”;
Número do substantivo;
Letras “m” e “n”;
Til;
Sinônimos;
Parágrafo;
Substantivo;
Antônimo;
Letras t e d;
Vogal + s;
Encontro vocálico.

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO






















Separação de sílabas;
“Lh” e “li”;
Numeral;
“X” e “ch”;
Sons da letra “s”;
“M” e “n” em final de sílabas;
Gêneros textuais: cordel;
Letras c, ss, ç, s com som de s;
Diminutivos;
Antônimos;
Rimas;
Ordem alfabética;
Poema;
Onomatopeia;
Substantivos;
Uso da maiúscula;
Gêneros textuais: cartum;
Dígrafo;
Linguagem verbal e linguagem
não verbal;
Separação de sílabas;
Verbos.



















Sílaba tônica;
Pronome pessoal;
Substantivo comum e próprio;
Onomatopeia;
Encontro vocálico;
Hiato, ditongo e tritongo;
Som do “s” e do “z”;
“qu” e “gu”;
Gênero textual: fábula;
Adjetivo;
Encontro consonantal;
Sinais de pontuação (vírgula,
ponto final, travessão e doispontos;
Gíria;
Substantivo primitivo e
substantivo derivado;
Letra “z”;
“ge” / ”gi”, “je / ji”;
Dígrafo;

LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO














Interjeições;
Diminutivo;
Pontuação (reticências);
Gêneros textuais: lenda e texto
narrativo;
Sinônimo, substantivo, adjetivo
e pronome;
Flexões verbais de número,
pessoa e tempo;
Dígrafo;
Gêneros textuais: cartaz de
filmes e sinopse;
Classificação de personagens:
principal, secundário ou
coadjuvante, protagonista e
antagonista;
Pontuação (travessão, vírgula e
dois-pontos);
Pronomes pessoais oblíquos;
Ortografia: s, ç, ss e c com som
s;


















Modo imperativo;
Mas e mais;
h, nh, ch, lh;
Encontros vocálicos;
Advérbios de tempo;
Advérbios de intensidade;
Numerais;
Mal e mau;
Sílaba tônica (oxítona,
paroxítona e proparoxítona);
Encontro consonantal;
Texto verbal e não verbal;
Artigo;
Substantivo simples;
Substantivo composto;
Sinônimos e antônimos;
Palavras no plural com as
terminações: -ãs, -ães, -ões e –
ãos

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO











Pronomes de tratamento;
Verbos no modo imperativo;
Trás, atrás e traz;
Onde e aonde;
Interjeição;
Advérbios de intensidade;
Meio e meia;
Agente e a gente;
Sinais de pontuação: ponto de
interrogação, dois pontos,
parêntesis, ponto final e vírgula;
Modo indicativo e subjuntivo do
verbo;













Gêneros textuais: folheto
comercial e anúncio
classificado;
Palavras oxítonas, paroxítonas
e proparoxítonas;
Dígrafo “ss”, “sc” e “sç”;
Verbos terminados em “-isar”;
Verbos terminados em “-izar”;
“Em cima” e “embaixo”;
Pronomes “eu” e “mim”;
Concordância nominal;
Uso dos “porquês”;
Diferentes usos do diminutivo;
Palavras com sentido próprio e
com sentido figurado.

LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO




Leitura, compreensão de textos
de gêneros diversos;
Produção de Texto;
Análise linguística e reflexão
sobre a língua;





Classificação das palavras –
oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas;
Classificação das palavras,
segundo as Classes
gramaticais: substantivo,
adjetivo, artigo, pronome,

numeral e verbo (modo
indicativo);



Emprego dos sinais de
pontuação no processo da
escrita

LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO







Leitura, compreensão de textos
de gêneros diversos;
Produção de texto;
Formação de frases;
Frase e Oração;
Análise sintática;
Sujeito e Predicado e seus
complementos;







Classificação do sujeito e
classificação do predicado
(Verbal e nominal);
Transitividade verbal;
Acentuação das formas verbais;
Ortografia e pontuação aplicada
ao texto.

LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO







Leitura, compreensão e
interpretação de textos de
gêneros diversos;
Morfossintaxe: seleção e
combinação de palavras;
Estrutura do verbo;
Modos verbais – Subjuntivos e
Imperativos;
Figuras de Linguagem;






Predicado verbal, nominal e
verbo nominal;
Predicativo do sujeito e do
objeto;
Oração sem sujeito e sujeito
indeterminado;
Ortografia e pontuação
aplicadas ao texto.

LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO









Leitura e compreensão de
textos e de gêneros diversos;
Produção de texto;
Oração e período;
Termos acessórios da oração;
Oração subordinada substantiva
objetiva direta;
Termos acessórios da oração
(objeto direto);
Oração subordinada substantiva
subjetiva, “OD”, “OI” e “CI”;
Oração subordinada: objetiva
direta, indireta, apositiva,
completiva nominal, predicativa;












A oração reduzida:
caracterização, distinção entre
oração reduzida e desenvolvida;
Texto objetivo e subjetivo;
Período composto;
Oração subordinada;
Oração coordenada;
Oração coordenada sindética e
assindética;
Oração coordenada sindética
aditiva, adversativa, alternativa,
conclusiva e explicativa;
Pontuação e interpretação de
sentidos;











Conjunção integrante “que”;
Pronomes relativos;
Oração subordinadas adjetivas;
Regência verbal e nominal;
Formação de palavras;
Estrutura mórfica: morfemas,
radicais, prefixos, sufixos;
Derivação (tipos);
Formação de palavras:
justaposição e aglutinação;
Concordância verbal, com os
sujeitos simples e composto.
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