
 

 

 

 

 

         REGULAMENTO BOLSÃO METODISTA 2022         

A prova de Bolsa, ou Bolsão Metodista 2023, é um concurso que oferece bolsas de estudos 

em função de descontos na anuidade do futuro aluno ou do aluno já devidamente 

matriculado no Metodista. Os valores podem variar entre 25% e 50%. Este regulamento 

contempla a prova para todas as turmas do Ensino Médio. 
 
 

  1. INSCRIÇÃO  

 O Metodista oferece um calendário com quatro datas. O candidato deverá se 
inscrever pelo site www.imep.org.br ou através do WhatsApp (24) 2243-9188. 

 Para alterar a data de inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a secretaria 
do Metodista, através do telefone: (24) 2243-9188. 

 No ato da inscrição o candidato escolhe o ano/série e o dia de realização da prova. 

 O candidato só poderá se inscrever para uma data de prova. Em caso de duplicidade de 
inscrição, será considerada a primeira data. 

 A inscrição será de 01 kg de alimento não perecível, e deverá ser entregue no dia da 
prova. 

      A inscrição também é garantida aos alunos do Metodista e feita de forma automática.      
A confirmação de participação dos alunos será feita pela agenda eletrônica, através de 
resposta a enquete. 

 O desconto adquirido é válido somente para o ano de vigência da Bolsa. 
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  2. DIA DA PROVA  

 Todos os alunos deverão chegar com, no mínimo, 15 minutos de antecedência ao 
horário marcado para a realização da prova. 

 A prova tem a duração de até 3 horas. 

 É necessário portar documento de identificação com foto. 

 O candidato precisará trazer lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. 

 As provas para o Ensino Médio e Pré-Vestibular terão 30 questões, mais a redação. 

 Não serão permitidos durante a realização das provas, sob pena de eliminação do 
concurso: 

a) Conversa entre candidatos; 
b) Uso de anotações escritas ou impressas e consulta a livros; 
c) Uso de celulares, tablets, calculadoras, aparelhos sonoros, fones de ouvido, etc; 

 

  3. NÃO CONCORRERÁ À SELEÇÃO O CANDIDATO QUE:  

 Não comparecer na hora e local selecionados para realização das provas do BOLSÃO 
2023; 

      Obtiver zero em qualquer uma das disciplinas das provas; 

 Estiver portando celular ou qualquer outro aparelho eletrônico durante ou ao final da 
prova. Nesse caso, o candidato terá sua prova anulada. 

 

                               4. DISCIPLINAS  
 

Para a 1ª Série do Médio + Pré-Vestibular, serão abordados conteúdos do 9º ano do Ensino Fundamental II 
nas disciplinas abaixo: 
 

a) Língua Portuguesa; 
b) Matemática; 
c) Conhecimentos gerais; 
d) Redação 

  

 Para a 2ª série do Médio + Pré-Vestibular, serão abordados conteúdos da 1ª série do Médio nas 
disciplinas abaixo: 

a) Língua Portuguesa; 
b) Matemática; 
c) Conhecimentos gerais 
d) Redação 
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 Para a 3ª série do Médio + Pré-Vestibular, serão abordados conteúdos da 2ª série do Médio nas 

disciplinas abaixo: 

 
a) Língua Portuguesa; 

b) Matemática; 

c) Conhecimentos gerais; 

d) Redação. 
 
 

  5. DATAS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS  
 

 

25 /10/2022 

Público Interno 

26 e 27/10/2022 

Público Externo 
 

 

  6. HORÁRIO DE ENTRADA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
  

Entrada: 18h.30h 

Início da prova: 19h 00  

Tempo máximo de duração da prova: 03 horas 

  7. LOCAL DA PROVA  
 

Instituto Metodista de Petrópolis – Rua Marechal Deodoro 80 – Centro – Petrópolis – RJ. 

7.1- Após o início da prova não será permitida a entrada na sala; 
 

  8. PUBLICAÇÃO DO GABARITO  

Os gabaritos das provas serão publicados no site da escola após no dia 31/10/22 
 

  9. CONCESSÕES DAS BOLSAS  

Os alunos que fizerem a prova do BOLSÃO terão descontos nas mensalidades pagas até 

a data do vencimento, excetuando-se a matrícula, conforme pontuação obtida, de 

acordo com o quadro abaixo: 
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11. CANCELAMENTO DA BOLSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          CRITÉRIOS DE DESCONTOS 

 

PONTUAÇÃO 

FINAL 

 
PERCENTUALDE DESCONTO 

91 a 100 pts 50% 

81 a 90 pts 45% 

71 a 80 pts 40% 

61 a 70 pts 35% 

51 a 60 pts 30% 

30 a 50 pts 25% 

A Pontuação Final do candidato será obtida pela soma da pontuação nas disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Redação, dividida por quatro. 

 
Língua Portuguesa: 100 pontos. 

Matemática: 100 pontos. 

Conhecimento Gerais: 100 pontos. 

Redação: 100 Pontos. 

Pontuação Final: (Pts Língua Portuguesa + Pts Matemática + Pts Conhecimentos Gerais + 

Pts Redação) /4 
 
 

 

 É condição essencial para a concessão de bolsas que o aluno esteja regularmente 
matriculado, ou com reserva de vaga, e não tenha impedimento jurídico ou 
inadimplência com a Instituição. 

 

 Os descontos da Bolsa serão concedidos para ingresso na 1ª série, 2ª série ou 3ª série 
do Ensino Médio e terão duração para um ano letivo. 

 A manutenção da bolsa está sujeita ao cumprimento das normas estabelecidas. 
 

 

 

10. CONDIÇÕES DE CONCESSÃO OU MANUTENÇÃO DE BOLSAS 
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12. LEMBRETES IMPORTANTES 

13. DATAS DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A bolsa será automaticamente cancelada: 

  

        Quando por falta de assiduidade com freqüência abaixo de 50% às aulas; 

 Quando apresentar conduta inadequada aos padrões adotados pelo colégio; 

 Por atraso no pagamento da mensalidade. 

 Quando infringir o regulamento do Colégio. 
 

• O aluno deverá preencher o cabeçalho das provas e também do cartão-resposta com seu 
nome completo e o ano de escolaridade pretendido. 

• A não identificação do aluno acarretará na anulação da prova 

• O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul ou preta; 

• A redação deverá ser escrita à caneta esferográfica azul ou preta; 

• No término da prova, o aluno deverá devolver ao aplicador o caderno de provas e o cartão- 
resposta devidamente preenchido. 

• Não será permitido ao candidato, o direito à vista de provas. 
 

Os  resultados  serão  divulgados  pela  Secretaria  do  Metodista,  ao  responsável  pelo 

candidato, se menor de idade ou ao próprio candidato, se maior de idade, de forma 

presencial nos seguintes dias e horários, uma semana após a realização das provas. 
 
 

1ª SÉRIE 
A partir do dia 16/11 das 

13 às 17 horas 

2ª SÉRIE 
A partir do dia 17/11 das 

13 às 17 horas 

3ª SÉRIE 
A partir do dia 18/11 das 

13 às 17 horas 
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14- EMENTAS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

 

 

 

 

O resultado será entregue exclusivamente, na escola. Não será disponibilizado o resultado 

por telefone ou virtualmente. 
 
 

 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO MÉDIO + PRÉ-VESTIBULAR - 1ª SÉRIE 

• Interpretação textual (incluindo tipologia); 

• Reconhecimento de classes e categorias gramaticais (artigos, substantivos, adjetivos, 

pronomes, etc.); 

• Reconhecimento dos processos de formação de palavras; 
• Reconhecimento de verbos (tempo, modo, pessoa, número); 

• Sintaxe (tipos de sujeito, tipos de predicado, tipos de complementos, tipos de adjuntos, 

etc.) e flexões verbais; 

• Classificação de conectivos e de orações (coordenadas, subordinadas, etc.); 
• Concordância (verbal e nominal); 

• Regência (verbal e nominal); 

• Variações Linguística 

 
 

 MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO + PRÉ-VESTIBULAR - 1ª SÉRIE  

• Os números reais e suas operações; 

• Porcentagem; 

• Razão e proporção; 

• Equações do 1°grau e do 2°grau; 

• Sistema de equações do 1°grau; 

• Regra de três; 

• Produtos notáveis; 

• Fatoração; 

• Noção de função; 

• Cálculo de perímetro; 

• Área e volume; 

• Triângulos; 

• Circunferência; 

• Relações métricas no triângulo retângulo; 

• Razões trigonométricas no triângulo 

retângulo; 
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 LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO MÉDIO + PRÉ-VESTIBULAR - 2ª SÉRIE 

• Língua e Linguagem; 

• Variações linguísticas; 

• Acentuação gráfica; 

• Processos de formação de palavras; 

• O Substantivo (sub-classes, gênero, número e grau); 

• O Adjetivo (gênero, número e grau); 

• O uso dos artigos e numerais; 

• Pronomes; 

• Preposições e Conjunções. 
 

 MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO + PRÉ-VESTIBULAR - 2ª SÉRIE 

• Razão e proporção 

• Teoria dos conjuntos 

• Sistemas lineares 

• Funções: afim, quadrática, composta, inversa, modular e exponencial. 

• Inequações 

• Equação e inequação exponencial, 

• Logaritmo 

• Noções de geometria plana 

• Polígonos, triângulos, quadriláteros notáveis. 

• Teorema de Tales 

• Relações métricas em triângulos, 

• Áreas de figuras planas. 

• Circunferência. 

 LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO MÉDIO + PRÉ-VESTIBULAR - 3ª 

• Predicação verbal; 

• Sintaxe de período simples; 

• Termos Integrantes e Acessórios da Oração; 

• Orações subordinadas; 

• Orações adjetivas; 

• Orações Verbais; 

• Pontuação; 

• Concordância verbal; 

• Concordância nominal; 

• Regência verbal e nominal; 

• Crase. 
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 MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO + PRÉ-VESTIBULAR - 3ª SÉRIE 

• Matrizes 

• Determinantes 

• Sistemas lineares 

• Analise combinatória 

• Perfurações, arranjos e combinações, 

• Binômio de Newton 

• Probabilidade 

• Trigonometria: operações com arcos 

• Funções trigonométricas 

• Equações trigonométricas 

• Geometria espacial: poliedros, prismas, cilindro, cone, pirâmide e esfera. 

• Geometria de posição 


