SUPER BOLSÃO PRÉ ABSOLUTO - EDITAL E INSTRUÇÕES
Preparatório Cefet/Coltec - Extensivo 2018

FORMAS DE PAGAMENTO
BOLETO:
Parcelamento em 9 x com início em março e término em novembro.

INSCRIÇÕES
Período: de 08/11/17 a 22/02/18.
Documentação: Cópia da carteira de identidade, ou certidão de nascimento.
Taxa: R$ 15,00 (dez reais).
Locais de inscrição: Unidades Pré Absoluto (verso)

CHEQUE OU CARTÃO:
Parcelamento em 10 x com entrada do primeiro cheque em fevereiro e o último em
novembro.
Parcelamento em 9 x com entrada do primeiro cheque em março e o último em
novembro.
Parcelamento em 10 x no cartão com início em fevereiro e término em novembro.
No ato da entrega dos resultados serão divulgados outras opções de parcelamento,
inclusive com descontos especiais para pagamentos à vista ou em duas vezes.

PROVA

DISPOSIÇÕES FINAIS

REALIZAÇÃO DA PROVA
Data: 24/02/2018 (CENTRO)
25/02/2018 (BARREIRO, ELDORADO, PAMPULHA)
Horário: ( ) 09:00 ( ) 13:00 horas – Consultar cartão de inscrição
Duração da prova: 2 horas
Local de prova: Pré Absoluto em que realizou a inscrição

O resultado oﬁcial do SUPER BOLSÃO será divulgado no dia 27/02/2018, a
partir das 09:00 horas nas Secretaria da Unidade do Pré Absoluto em que foi
realizada a inscrição.
,

CONTEÚDO DA PROVA

O resultado do SUPER BOLSÃO será fornecido em impresso próprio,
portanto NÃO será possível sua divulgação por telefone.

A prova será constituída de 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha,
divididas em 10 de Português, 10 de Matemática, 15 de Ciências, 5 de Geograﬁa e 5
de História.
O conteúdo exigido de cada disciplina está contido neste Edital.

Serão considerados os recursos formulados pelos candidatos desde que
sejam interpostos até 48 horas após a divulgação dos resultados ﬁnais do
SUPER BOLSÃO.

VALORES e PREMIAÇÃO*
Matrícula: R$120,00

A premiação conseguida pelo aluno em forma de gratuidade integral ou
parcial somente será válida para as turmas do Curso Preparatório CEFET /
COLTEC EXTENSIVO com início previsto para 7 de março de 2018.
A referida premiação é pessoal e intransferível para qualquer outra época,
pessoa ou curso.

Material didático: 10 x $ 40,00 ou 9 x R$ 44,00
Serviços educacionais: 10 x R$ 390,00 ou 9 x R$ 433,00

Havendo empate entre dois ou mais alunos com o mesmo número de pontos,
será considerado como critério de desempate a maior nota, sucessivamente,
em Português, Matemática, Ciências, História e Geograﬁa.

Premiação:

Não haverá segunda chamada das provas, nem será tolerada entrada de
candidatos retardatários após o horário de seu início.

BOLSA

10x

9x

QTD BOLSAS

10 x R$ 0,00

9 x R$ 0,00

1º ao 100 (100 bolsas)

60%

10 x R$ 156,00

9 x R$ 173,00

101º ao 400º (300 bolsas)

50%

10 x R$ 195,00

9 x R$ 216,00

401º ao 700º (300 bolsas)

40%

10 x R$ 234,00

9 x R$ 259,00

701º ao 1000º (300 bolsas)

100%

*As bolsas de estudo incidirão apenas sobre os serviços educacionais

Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção do Pré Absoluto e
pela Comissão Organizadora do SUPER BOLSÃO – EXTENSIVO/2018
Este edital poderá sofrer alterações, caso isso ocorra o candidato será
devidamente comunicado.

www.preabsoluto.com.br

PROGRAMA DA PROVA
CIÊNCIAS
PORTUGUÊS
·Estudo de texto; interpretação,
vocabulário.
·A organização da palavra; classe de
palavras, formação de palavras.
·As relações entre palavras; concordância
verbal, concordância nominal.
·A organização das palavras no período; a
relação entre os termos da oração, as
relações entre as orações, os elementos
de relação entre as palavras e entre as
orações (conectivos), uso da pontuação.
·A relação de sentido entre as palavras;
as propriedades sinonímicas e antonímicas
das palavras (sinônimos e antônimos)

MATEMÁTICA
·Números; Números naturais, Números
inteiros, Números racionais.
·Equações e Sistemas; Equações do 1°
grau, Sistemas de equações, problemas.
·Matemática Comercial; Razões e
Proporções, Regra de Três, Porcentagem.
·Geométria;Noções gerais de medidas de
ângulos e segmentos, Paralelismo de
retas, Polígonos

·Células: tipos, estruturas e funções.
·Principais tecidos animais:
características, localização e funções.
·Sistemas humanos: órgãos componentes
e funções.
·Os vírus e as viroses.
·Os microorganismos procariontes:
importância ecológica e na saúde humana.
·Os microrganismos eucariontes:
importância ecológica e na saúde humana
·Os vegetais: grupos básicos, órgãos
vegetativos e reprodutivos.
·Os animais: características básicas e
importância na saúde humana.
·Ecologia: níveis de organização dos seres
vivos, ﬂuxo da energia, ciclo da matéria e
relações ecológicas entre os seres.
·Problemas ambientais: poluição do ar, da
água e do solo.

2018
R$ 15,00
Inscrições
Até 22/02/2018

HISTÓRIA
·Brasil Colônia
·Formação dos Estados Nacionais
·O Absolutismo
·O mercantilismo
·Expansão Marítima
GEOGRAFIA
·Posição de um lugar: relativa e absoluta
·Orientação e escalas
·O quadro natural brasileiro
·A nova ordem mundial

www.preabsoluto.com.br

CENTRO: R. da Bahia, 570 - 3212-9009
PAMPULHA: Av. Portugal, 1809 - 3492-1234
BARREIRO: R. Boaventura Costa, 437 - 3384-7363
ELDORADO: R. Inglaterra, 681 - 3395-3100

