
ENSINO MÉDIO

As vagas serão preenchidas por dois
critérios:

1- Por média

Os alunos que estão cursando o 9º ano do
Ensino Fundamental em Goiânia, com médias iguais
ou superiores a 7,0 (sete) no 1º semestre nas
disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia e Ciências, que desejarem
ingressar no Colégio WR, deverão entrar em contato
pelo telefone: 3251-1964 de 01 a 10 de agosto de
2018, das 07h às 17h30, para o agendamento da
avaliação do boletim, que acontecerá entre os dias
13 e 23 de agosto de 2018.

Obs.: Caso o aluno tenha 01 (uma) média
inferior a 7,0 (sete) em uma das disciplinas
citadas, poderá, mesmo assim, fazer o seu
agendamento da avaliação do boletim.

2- Por prova seletiva

 Língua Portuguesa / Redação
(05 questões contextualizadas e uma produção
de texto)

 Matemática
(10 questões)

Nível 9º ano / 1º Semestre

CONTEÚDO PARA TESTE DE
SELEÇÃO

Sistema de provas: Questões discursivas

Duração da prova: 4 horas

PROGRAMA:

LÍNGUA PORTUGUESA
(05 questões contextualizadas e uma
produção de texto)

1. Redação ---------------------- (Valor 5,0 pontos)

1.1 Narração
1.2 Descrição
1.3 Dissertação

2. Leitura e
Interpretação de Texto --- (Valor 5,0 pontos)

2.1 Tipos textuais
Narrativo
Descritivo
Informativo
Argumentativo
Instrucional

2.2 Reconhecimento dos elementos
constitutivos dos diferentes gêneros textuais

MATEMÁTICA
(10 questões)

1. Álgebra

 Conjuntos numéricos
 Expressões numéricas
 Expressões algébricas
 Transformação de unidades
 Polinômios
 Fatoração e produtos notáveis
 MDC e MMC
 Notação científica
 Equações do 1º e 2º Graus
 Sistemas de Equações do 1º Grau
 Razões e Proporções
 Regra de Três
 Porcentagem
 Resolução de problemas
 Potenciação e radiciação

2. Geometria

 Ideias de ponto, reta e plano
 Paralelismo
 Ângulos
 Triângulos
 Quadriláteros
 Segmentos Proporcionais
 Semelhança de Triângulos
 Teorema de Pitágoras

(Valor: 10,0 pontos)

Provas anteriores disponíveis no site
www.colegiowr.com.br

 Inscrições: 01/08/2018 a 31/08/2018.
 Horário: das 07h às 17h30.

(Aos sábados das 08h às 11h)
 Data da prova: 01/09/2018 das 08h às 12h.
 Resultado: 21/09/2018 às 17h.


