
 

 

EDITAL DO CONCURSO DE BOLSA ENSINO MÉDIO - 2022 

 

1 – APRESENTAÇÃO: 

O Colégio Dominus Vivendi, localizado na Av. Mascote, 913 – SP, realizará o 
Concurso de Bolsa Parcial de Estudos para 2022 destinado a estudantes desta e de 
outras instituições para o Ensino Médio 2022 (1º, 2º e 3º ano), no formato presencial, 
seguindo todos os protocolos sanitários relacionados à pandemia de Covid-19. 
 
 
2 – INSCRIÇÕES: 
 
2.1 - As inscrições serão feitas através do link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ysDLI8eTN0-
sl7UoJYnesK90gLGYDE1JsargAvEaN-
hUN0Y1N0tVQTdTUzFQQ1NSQ1FMUlRBWkRWWCQlQCNjPTEu 
 
 
2.2 - PRAZO DA INSCRIÇÃO: até o dia 29 de setembro de 2021 às 23h59min. 
 

3 - PROVAS: 

 
3.1 - Data do Concurso: 02/10/2021 – Sábado. 
 
3.2 - Horário: Das 9h00 às 12h00. (O aluno deverá chegar com 15 minutos de 
antecedência. Não será permitida a entrada após o início da prova) 
 
3.3 - Local: Colégio Dominus Vivendi - Av. Mascote 913. 
 

3.4 - Para todos os candidatos será aplicada uma Redação dissertativa-argumentativa 
cujo valor será de 100 pontos (erros ortográficos serão descontados) e uma prova 
objetiva composta de 50 questões do tipo múltipla escolha, cada uma valendo 2 

pontos, envolvendo os conteúdos das 4  grandes áreas do conhecimento: Linguagens, 

Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.  O conteúdo está no item 7 
deste Edital; 

 
3.5 - O aluno que utilizar meios ilícitos para a execução da prova ou perturbar a 
ordem dos trabalhos será automaticamente desclassificado deste Concurso. 
 
3.6 - Não haverá revisão, nem vista de provas ou recurso de qualquer espécie. O 
Colégio Dominus Vivendi oferece o Concurso por mera liberalidade. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ysDLI8eTN0-sl7UoJYnesK90gLGYDE1JsargAvEaN-hUN0Y1N0tVQTdTUzFQQ1NSQ1FMUlRBWkRWWCQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ysDLI8eTN0-sl7UoJYnesK90gLGYDE1JsargAvEaN-hUN0Y1N0tVQTdTUzFQQ1NSQ1FMUlRBWkRWWCQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ysDLI8eTN0-sl7UoJYnesK90gLGYDE1JsargAvEaN-hUN0Y1N0tVQTdTUzFQQ1NSQ1FMUlRBWkRWWCQlQCNjPTEu


 

 

 

4 – CLASSIFICAÇÃO: 

 
4.1 - Para a devida classificação, o aluno deverá acertar, no mínimo, 60% das questões 
objetivas e tirar, no mínimo, 70 pontos em Redação. 

4.2 - Na hipótese de igualdade de notas, serão considerados os seguintes critérios de 
desempate: 

a) O melhor desempenho em Redação; 
b) Maior quantidade de acertos em Linguagens; 
c) Maior quantidade de acertos em Matemática. 

 

4.3 - O resultado será divulgado no dia 06/10/2021, 4ª feira, às 15h, no site do Colégio 
(www.colegiodominus.com.br) em Comunicados. 

 

5 – PREMIAÇÃO: 

5.1 - Serão oferecidas 04 bolsas parciais para cada ano do Ensino Médio  os quatro (4) 
alunos que obtiverem os melhores resultados, observada a pontuação mínima (vide 

item 4.1), da seguinte forma: 

1ª melhor nota= 40% de desconto 
2ª melhor nota = 30% de desconto   
3ª melhor nota= 20% de desconto 
4ª melhor nota = 10% de desconto 

 
5.2 - Os percentuais de descontos são pessoais, intransferíveis e incidirão sobre as 
mensalidades de Janeiro a Dezembro do ano de 2022, referentes ao Plano 13, 
conforme Edital de Fixação de Preços. Tais valores não poderão ser convertidos em 
outras formas de crédito ou em créditos reais. Quaisquer outras despesas ficarão 
integralmente a cargo do seu responsável, como uniforme escolar, material didático, 
transporte escolar, taxas de excursões, saídas pedagógicas, provas substitutivas, cursos 
extras, alimentação, entre outras.  
 
5.3 - O benefício é garantido somente para o ano de 2022, sendo reservado ao Colégio 
Dominus Vivendi o direito de revisão do valor concedido em situações específicas a 
cada final de trimestre, especialmente no que diz respeito ao aproveitamento 
pedagógico e questões disciplinares. 
O aluno deverá garantir, a cada trimestre, a nota mínima de 7,0 nos componentes 
curriculares e não participar de recuperação. 
 
5.4 - O benefício deixará de ser aplicado se houver atraso no pagamento da 
mensalidade ou se o aluno não apresentar comportamento adequado às normas do 
colégio (Vide Manual da Família no site do colégio). 
 

http://www.colegiodominus.com.br/


 

 

 
 
6 – MATRÍCULAS: 
 
Alunos do Colégio Dominus Vivendi e de outras escolas contemplados com a Bolsa 
Parcial por Mérito deverão efetuar a matrícula até 20/10/2021.  Após esse período o 
estudante perderá a concessão de Bolsa. 
 
 

7 - CONTEÚDOS: 

 

Componentes 
Curriculares 

Conteúdos para 1º ano - 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Português 

- Substantivos, adjetivos, artigos (definidos e indefinidos) 

- Advérbio e Pronomes 
- Locução verbal e Locução adjetiva 

- Formas nominais do verbo 

- Vozes verbais 

- Adjuntos: adverbial e adnominal 
- Sujeito (tipos de sujeito) 
- Predicação verbal (tipos de predicado) 
- Complemento verbal 
- Complemento nominal 
- Transitividade verbal (VTI, VTD, VTDEI e VI) 

- Orações Subordinadas Substantivas 

- Orações Coordenadas 

- Orações Subordinadas Adjetivas 
- Figuras de linguagem: Metáfora, Comparação e Onomatopeia 

- Funções da Linguagem 

- Interpretação de texto 

 
Inglês 

- Present Perfect 
-  Simple Past  
- Text comprehension 

 
 
 
 
 

História 

Brasil: 
- Início da República Brasileira 
- Era Vargas 
-Ditadura militar 
-Redemocratização brasileira 
Geral: 
- Imperialismo 
- Primeira Guerra Mundial 
- Regimes totalitários 
- Segunda Guerra Mundial 
- Guerra Fria 
- A Nova Ordem Mundial 



 

 

 

 

Componentes 
Curriculares 

Conteúdos para 1º ano - 2022 

 

Geografia 
- África: aspectos naturais, populacionais e econômicos   
- Ásia: aspectos naturais, populacionais e econômicos 

 

Biologia 
- Citologia 
- Sistemas do corpo humano 

 
Física 

- Velocidade média 
- Aceleração média 
- Espelhos (Plano e esféricos) 
- Óptica 

 
Química 

- Transformações da matéria 
- Balanceamento 
- Leis Ponderais 
- Atomística 

 
 
 
 

Matemática 

- Potencias e propriedades 

- Produtos notáveis e fatoração 

- Porcentagem 

- Operações com radicais e racionalização 

- Equações de 1º e 2º grau 

-Teorema de Tales e Pitágoras 

- Semelhança de triângulos 

- Áreas de figuras planas 

- Comprimento e área do círculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Componentes 
Curriculares 

Conteúdos para 2º ano - 2022 

 
 
 
 

Gramática 

- Tipos de sujeito e predicado 
- Predicativo do sujeito e do objeto 
- Objeto direto e indireto 
- Adjuntos adnominais e adverbiais 

- Complemento nominal 
- Aposto e vocativo 

- Orações coordenadas (sindéticas e assindéticas), subordinadas 
(substantivas, adjetivas e adverbiais) 
- Interpretação de texto 

- Funções da linguagem 

- Figuras de linguagem 

 
 

 
Literatura 

- Leitura e análise da Arte (artes plásticas e literária) 

- Gênero lírico – lirismo trovadoresco 
- Gênero satírico - sátira trovadoresca 
- Gênero dramático – Humanismo 
- Renascimento artístico e cultural 
- Luis Vaz de Camões e os Lusíadas 
- Quinhentismo 
- A estética Barroca: Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos 

 
Inglês 

- Present Perfect 
- Simple Past  
- Text comprehension. 

 
 
 

História 

-Antiguidades Clássicas: Grécia e Roma  
- Idade Média: Feudalismo 
- Cruzadas e Renascimento 
- Reforma Protestante  
- Formação das monarquias nacionais 
- Grandes navegações 
- Colonização da América 
- Brasil: complexo açucareiro colonial 

 
Geografia 

- Elementos de cartografia (coordenadas, escala, projeções 
cartográficas, fusos) 
- Relevo do Brasil 
- Clima e vegetação do Brasil 
- Rochas e minerais 

 

Filosofia - Racionalismo  
- Empirismo  

Sociologia - Karl Marx  

 
Biologia 

- Citologia 
- Ecologia 
- Evolução 

 

 



 

 

 

Componentes 
Curriculares 

Conteúdos para 2º ano - 2022 

 
 

Física 

-Dinâmica: 
                 Leis de Newton e Aplicações 
-Cinemática: 
                    Movimento Uniforme 
                    Movimento Uniformemente Variado 

 
 
 

Química 

-Modelos Atômicos 

- Ligações Químicas 
- Geometria Molecular 
- Polaridade das Ligações e Polaridade das Moléculas. 
- Cálculos Químicos: Massa Atômica, Massa Molecular, Massa 
Molar, Número de Avogadro e Mol. 
- Balanceamento das Reações Químicas 

 
 
 

Matemática 

- Conjuntos numéricos 

- Equações de 1º e 2º grau 

- Funções de 1º e 2º grau 

- Porcentagem 

- Razão e proporção 

- Ângulos: retas paralelas e uma transversal e ângulos no triângulo 

- Soma dos ângulos internos de um polígono e cálculo de diagonais 

- Semelhança de triângulos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Componentes 
Curriculares 

Conteúdos 3º ano 

 
 
 
 
 

Gramática 

- Tipos de sujeito e predicado 

- Objeto direto e indireto 

- Adjuntos adnominais e adverbiais 

- Complemento nominal 
- Aposto e vocativo 

- Orações coordenadas (sindéticas e assindéticas)  
- Orações subordinadas (substantivas, adjetivas e adverbiais) 
- Acentuação 

- Concordância verbal e nominal 
- Interpretação de texto 

- Funções da linguagem 

- Figuras de linguagem 

 
 
 

Literatura 

-Machado de Assis 

- Aluísio Azevedo 

- Romantismo (3 fases)  
- Realismo  
- Naturalismo 

- Iluminismo 

- Parnasianismo 

- Simbolismo  
- Vanguardas europeias 

- Fernando Pessoa 

 
Inglês 

- Text comprehension  
- Verb tenses  
-Passive voice 

 
 
 
 
 
 

História 

Brasil 
Período colonial brasileiro 
Primeiro reinado 
Período regencial 
Segundo reinado 
Geral 
Iluminismo 
Crise no Antigo Regime 
Independência da América  
Revolução Industrial 
Revolução Francesa 
Era Napoleônica 
Segunda Revolução industrial 
Imperialismo 
Primeira Guerra Mundial 

  



 

 

Componentes 
Curriculares 

Conteúdos 3º ano 

 
Geografia 

-Industrialização dos países desenvolvidos, dos países 
emergentes e do Brasil.  
-Urbanização do Brasil.  

 

Filosofia 
-Existencialismo 
-Contratualismo  

Sociologia -Identidade Cultural   
 

Biologia 
- Metabolismo de controle (DNA e RNA); 
- Divisão celular; 
- Classificação dos seres vivos. 

 
 

Física 

Termologia 
                  Escalas termométricas 
                   Calorimetria 
Termodinâmica 
                        1ª lei da Termodinâmica 
                        2ª lei da Termodinâmica 

 
 

Química 

- Concentração e solubilidade; 
- Soluções e mistura; 
- Entalpia; 
- Cinética química; 
- Oxirredução; 
- Pilhas. 

 
 
 
 
 

Matemática 

- Seno e cosseno de um arco trigonométrico; 
- Equações trigonométricas; 
- Matrizes e determinantes; 
- Sistemas Lineares; 
- Princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação e 
permutação; 
- Distância entre dois pontos; 
- Equação da reta; 
- Distância entre ponto e reta; 
- Equação da circunferência; 
- Posição relativa entre reta e circunferência 

 

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos não tratados e as dúvidas que surgirem no processo de execução do concurso 
de Bolsa Parcial por Mérito serão resolvidos pela direção do Colégio Dominus Vivendi. 
 
 

Prof.ª Claudia Vituzzo 
Diretora Pedagógica 

 

Prof. Jadiel Lima Barbosa 
Coordenador Pedagógico 

 


