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                   RETIFICAÇÃO DE REGULAMENTO 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INGRESSO NO INSTITUTO PONTE 

TURMAS 2020 

 

O presente documento visa retificar o regulamento divulgado em março/2020 e apresentar 

orientações necessárias para a ocorrência do processo seletivo para ingresso como aluno do 

Instituto Ponte em 2020. Tais modificações foram necessárias diante do contexto da pandemia 

da COVID-19.   

Os itens apresentados a seguir necessitaram ser modificados para atender a realidade atual. As 

demais orientações apresentadas no documento publicado em março, divulgado em nosso site 

(www.instititutoponte.org.br), e não presentes aqui permanecem inalteradas.  

Devido a necessidade de evitar aglomerações, inicialmente, todo o processo está sendo 

organizado para ocorrer quase que integralmente de forma online, mas caso haja condições 

seguras para algumas etapas ocorrerem de maneira presencial, essa medida será tomada e os 

candidatos serão devidamente informados e com antecedência.  

Para a ocorrência das etapas online, os candidatos deverão possuir internet e equipamentos 

necessários. Caso o candidato não tenha as condições necessárias, deverá entrar em contato 

com a equipe organizadora pelos contatos a seguir: 

selecao@institutoponte.org.br 

(27) 99269-4715 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES PARA A SELEÇÃO 

1.1. A Seleção visa o provimento de no mínimo 10 (dez) vagas, sendo alunos de qualquer cidade 

do Espírito Santo. Pode ocorrer seleção de quantidade inferior a 10 selecionados, ficando a 

decisão final a cargo do Instituto Ponte, que se compromete em selecionar alunos com o perfil 

adequado.  

1.2. A Seleção será realizada em etapas, todas de caráter ELIMINATÓRIO, a saber: 

a) Inscrição via sistema online (já ocorrida no 1º semestre); 

b) Teste Online, composto por 5 questões de Matemática, 5 questões de Língua Portuguesa de 

raciocínio lógico e conhecimentos gerais das matérias. O Teste estará disponível no site do 

Instituto Ponte (www.institutoponte.org.br) via link (Google Forms). O link será disponibilizado em 

data e horário previamente agendado (ver cronograma abaixo) somente durante este período. O 

envio das respostas é automático, não necessitando nenhuma ação do candidato para a equipe 

recebê-las.  

http://www.instititutoponte.org.br/
mailto:selecao@institutoponte.org.br
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c) Prova objetiva com conteúdo de Língua Portuguesa e Matemática e Redação. 

Para alunos residentes no interior do estado a prova ocorrerá de maneira online, 

com data e horário para ocorrência e envio das respostas para a equipe pedagógica 

do Instituto Ponte. Já para os candidatos da Grande Vitória, será avaliada a possibilidade de 

realização de forma presencial, respeitando todas as exigências de distanciamento e higiene. Os 

candidatos receberão as informações necessárias com antecedência. Conteúdos presentes no 

Anexo 1.  

a) A etapa de Dinâmicas de Grupos foi substituída pelo envio de vídeo do aluno se 

apresentando e falando sobre uma habilidade sua, algo que considera que faz muito bem. O 

vídeo deve ter no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos, com qualidade mínima de áudio e 

imagem. O envio à equipe pedagógica do Instituto Ponte será feito pelo WhatsApp (ter o cuidado 

de observar se o vídeo foi enviado completo). 

b) Avaliação psicológica e entrevista individual a ser realizada com o candidato e com 

os responsáveis e entrega dos documentos. Essa etapa poderá ter ocorrência presencial para 

candidatos da Grande Vitória, dependendo da situação que estiver a pandemia. Os candidatos 

aptos para essa etapa serão comunicados com antecedência.  

c) A etapa de visita domiciliar será substituída pelo envio de outro vídeo do aluno 

apresentando sua casa e sua família. O vídeo deve ter no mínimo 1 minuto e no máximo 3 

minutos, com qualidade mínima de áudio e imagem. O envio à equipe pedagógica do Instituto 

Ponte será feito pelo WhatsApp (ter o cuidado de observar se o vídeo foi enviado completo). 

d) Aula Teste com os candidatos e reunião com os pais via plataforma Zoom ou 

presencialmente, caso a situação atual da pandemia permita.  

Todo material produzido pelo candidato (prova, redação e vídeo) deve ser enviado para os 

contatos:  

selecao@institutoponte.org.br 

(27) 99269-4715 

Os candidatos do interior, realizarão todas as etapas de forma online.  

1.3. Os documentos que deverão ser entregues na etapa da Avaliação psicológica são: 

- 1 foto 3x4 do candidato; 

- Cópia Simples da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do candidato;  

- Cópia Simples do Comprovante de Residência em nome de um familiar do aluno;  

- Cópia Simples da última conta de energia;  

- Cópia Simples do Boletim Escolar Final de 2019 do candidato disponibilizado pela escola. Caso 

o candidato não tenha esse documento e não o obtenha devido ao fechamento das secretarias 

das escolas, favor informar com antecedência a equipe do Instituto Ponte.  

mailto:selecao@institutoponte.org.br
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- Cópia Simples do Documento de Identidade e do CPF do responsável pelo 

candidato;  

- Cópia Simples do Comprovante de Renda dos membros da família do candidato. Caso não 

tenha ninguém na família trabalhando com carteira assinada, escrever carta de próprio punho 

especificando a renda da família.  

- Cópia Simples do IPVA do automóvel (carro e/ou moto) da família (caso houver). 

Em qualquer momento, a equipe do Instituto Ponte pode solicitar outros documentos, que não 

constam nesta lista, para a verificação da elegibilidade do candidato. 

 
2. DA PROVA OBJETIVA 

2.1. Será aplicada prova objetiva presencial (candidatos da Grande Vitória), de caráter eliminatório 

e classificatório, abrangendo as áreas de conhecimento, referidas ao ano precedente do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio a que o candidato se inscreveu. O conteúdo programático 

encontra-se no Anexo I deste regulamento. 

Candidatos do interior farão a prova online. 

2.2. Os locais e os horários de realização da prova objetiva presencial serão publicados no 

endereço eletrônico https://www.institutoponte.org.br/selecao-de-alunos/#processo-seletivo. É de 

responsabilidade exclusiva do candidato e de seu responsável a identificação correta de seu 

local de realização das provas objetivas presenciais e o comparecimento no horário determinado. 

 

Todo acompanhamento da seleção deverá ser feito via site 

www.institutoponte.org.br/projetos/processo-seletivo e será de responsabilidade do 

candidato o comparecimento às etapas.  

 

  

https://www.institutoponte.org.br/selecao-de-alunos/#processo-seletivo
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3. CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

CANDIDATOS RESIDENTES EM CIDADES DA GRANDE VITÓRIA E DO INTERIOR 

ETAPA PERÍODO 

1 

 
Teste online 

Será composto por 5 questões de Matemática e 5 questões de 
Língua Portuguesa. O Teste estará disponível no site do Instituto 
Ponte (www.institutoponte.org.br) via link (Google Forms). O link 

será disponibilizado em data e horário previamente agendado 
somente durante este período. O envio das respostas é 

automático, não necessitando nenhuma ação do candidato para 
a equipe recebê-las.  

   

Agosto/Setembro  
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Prova objetiva de Matemática e Língua Portuguesa e 
Redação 

Candidatos da Grande Vitória: possibilidade de ocorrência dessa 
etapa de forma presencial. 

Candidatos do interior: o recebimento da prova será via 
WhatsApp, com envio das respostas por foto ou documento 

scaneado, encaminhados por e-mail à equipe do Instituto Ponte. 
O tema da redação também estará disponível no mesmo arquivo 
da prova e a resposta deverá ser redigida de próprio punho do 
aluno e o envio poderá ser feito por foto ou scaneado para os 

contatos selecao@institutoponte.org.br e (27) 99269-4715. Não 
serão aceitas redações digitadas 

Prova online Grande Vitória e 
Interior – Setembro  

 
Grande Vitória se for presencial 

Setembro e Outubro  
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Vídeo do aluno se apresentando e falando sobre uma 
habilidade sua, algo que considera que faz muito bem.  

O vídeo deve ter no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos, 
com qualidade mínima de áudio e imagem. O envio à equipe 

pedagógica do Instituto Ponte será feito pelo WhatsApp. 

Outubro  
 
 

   

5 

Avaliação psicológica com entrevista individual a ser 
realizada com o candidato e com os responsáveis e entrega 
dos documentos. Essa etapa poderá ter ocorrência presencial 
dependendo da situação que estiver a pandemia. Os candidatos 
aptos para essa etapa serão comunicados com antecedência.  

Outubro e Novembro  
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Vídeo do aluno apresentando sua casa, sua família. O vídeo 
deve ter no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos, com 
qualidade mínima de áudio e imagem. O envio à equipe 
pedagógica do Instituto Ponte será feito pelo WhatsApp. 

 
Novembro  

 
  

7 
Aula Teste com os candidatos e reunião com os pais via 

plataforma Zoom ou presencialmente, caso a situação atual da 
pandemia permita.  

 
Dezembro  

  
Nota: A comunicação prévia com as datas será realizada nos canais de comunicação 

disponibilizados pelos candidatos.  

 

Agosto de 2020 

 

Fabiane Aparecida F. C. Rodrigues 

Coordenadora Pedagógica do Instituto Ponte 

mailto:selecao@institutoponte.org.br
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ANEXO I 

CONTEÚDOS DA PROVA OBJETIVA 
 

 
CANDIDATOS QUE CURSAM O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Língua Portuguesa: 
1. Interpretação Textual; 
2. Linguagem formal e informal; 
3. Acentuação gráfica; 
4. Classes Gramaticais: Artigo, Substantivo, Adjetivo e Pronome; 
5. Produção Textual (Redação). 
  
Matemática: 
1. Raciocínio lógico; 
2. Fração; 
3. Números Decimais;  
4. Porcentagem; 
5. Figuras planas e figuras espaciais. 
  
CANDIDATOS QUE CURSAM O 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
  
Língua Portuguesa: 
1. Interpretação Textual; 
2. Sinais de Pontuação; 
3. Uso dos “porquês”; 
4. Classes Gramaticais: Verbo, Advérbio, Numeral e Preposição; 
5. Produção Textual (Redação). 
  
Matemática: 
1. Raciocínio lógico; 
2. Fração; 
3. Figuras planas e espaciais; 
4. Números Decimais; 
5. Medidas de perímetro e área. 
 
CANDIDATOS QUE CURSAM O 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
  
Língua Portuguesa 
1. Compreensão e interpretação textual 
2. Variação linguística 
3. Verbo e Advérbio  
4. Sujeito e Predicado 
5. Acentuação gráfica e pontuação 
 
Matemática 

1. Raciocínio lógico 
2. Área de figuras planas 
3. Planificação de Sólidos 
4. Tratamento da Informação (Estudo de gráficos) 
5. Polinômios e Monômios 
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CANDIDATOS QUE CURSAM O 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
Língua Portuguesa 
1. Compreensão e interpretação textual 
2. Concordância Nominal e Concordância Verbal 
3. Preposição, Conjunção e Interjeição 
4. Frase e Oração 
 
Matemática 
1. Raciocínio lógico 
2. Regra de 3 simples e composta 
3. Equações e sistemas de equações 
4. Ângulos 
5. Polígonos 
 
CANDIDATOS QUE CURSAM A 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
Língua Portuguesa 
1. Compreensão e interpretação textual 
2. Vozes do verbo 
3. Concordância verbal e nominal 
4. Regência nominal 
5. Colocação pronominal 
6. Subordinação e coordenação 
7. Recursos de coesão 
 
Matemática 
1. Raciocínio lógico 
2. Função 1º e 2º Grau 
3. Progressão Aritmética 
4. Teorema de Pitágoras 
5. Semelhança de Triângulos  
6. Plano Cartesiano  
7. Porcentagem (Aumento/Desconto) 

 


