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Candidatos ao 7º ano Ensino Fundamental 
Português: Interpretação de textos; Fábula; Poema; Jogo teatral; Narrativa Gráfica; Tirinha; Infográfico;  
Figura de linguagem: metáfora; Acentuação: monossílaba, oxítona, paroxítonas e proparoxítonas; Ortografia: g e j; 
s, ss, c e ç; por que, por quê, porque e porquê; há e a; verbos terminados em isar e izar; Aspas; Sintagma nominal: 
substantivo (núcleo) e determinantes; Flexão dos verbos: tempo; Grau do adjetivo; Concordância Nominal; 
Concordância Verbal; Sujeito; Período Simples e Composto; O verbo e suas flexões. 
Matemática:  Sistema de numeração decimal; Sequências numéricas (comparação de números naturais);Múltiplos 
de um número natural (MMC); Divisores de um número natural (critérios de divisibilidade, MDC); Números primos 
e números compostos (decomposição em fatores primos); Potência; Raiz Quadrada; Raiz Cúbica; Expressões 
Numéricas; Representação fracionária; Equivalência de frações; Comparação; Frações decimais (relações entre 
frações e números decimais); Porcentagem (representação fracionária e decimal); Problemas envolvendo frações 
(adição e subtração, multiplicação); Problemas envolvendo números decimais (adição e subtração, multiplicação e 
divisão, potenciação);Probabilidade de um evento; Leitura e interpretação de tabelas e de gráficos; Ponto, reta e 
plano (retas paralelas e retas concorrentes, segmento de reta, semirreta);Ângulos (medidas, posições relativas 
entre retas);Polígonos (elementos e nomenclaturas, classificação de polígonos, triângulos, quadriláteros, polígonos 
regulares, perímetro);Plano cartesiano: Representação de pontos no plano e Construção de figuras semelhantes no 
plano; Medidas de comprimento; Medidas de superfície; Áreas de retângulos e de triângulos; Prisma e pirâmides; 
Unidades de medida de volume (volume de prisma). 
 
 
 
 

Candidatos ao 8º ano Ensino Fundamental 
Português: Interpretação de Textos; Anúncio; Conto Popular; Notícia; Reportagem; Cordel; Sintagma verbal: o 
predicado da oração; Pontuação: sujeito e predicado; Transitividade verbal; Estrutura da oração; Pronome; Ordem 
direta e indireta; Tabela e gráfico; Coesão: relação de significados; Adjunto adnominal; Adjunto adverbial; Período 
composto por coordenação; Ortografia: mais e mas. 
Matemática: Simetria: translação, rotação e reflexão; Números Inteiros; Operações com números inteiros: adição, 
subtração, adição algébrica, multiplicação e divisão; Números racionais; Ângulos formados entre retas concorrentes 
(ângulos complementares e ângulos suplementares, OPV, ângulos correspondentes);  Ângulos internos e externos 
de polígonos; Triângulos (soma dos ângulos internos, condição de existência); Médias (média aritmética, média 
aritmética ponderada); Equações e Inequações; Circunferência e áreas (Comprimento, medidas de superfície e 
cálculo da área de figuras planas); Razão e proporção (razão, razões especiais, proporcionalidade, grandezas 
diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, grandezas não proporcionais, regra de três, 
porcentagem); Probabilidade; Probabilidades obtidas por meio de frequência; Leitura e interpretação de gráficos 
de barras ou colunas e de linhas; Planejamento de uma pesquisa, interpretação e comunicação dos resultados; 
Gráfico de setores. 
  

PROGRAMA DO CONCURSO DE BOLSAS IBPI 2020 



 
 

 

 
Colégio IBPI | Av. das Américas, 6700 bl.1 conj. 201 - (21) 3326 2311 

colegioibpi.com.br 
 

 
Candidatos ao 9º ano Ensino Fundamental 
Português: Cartum; Charge; Meme; Notícia; Artigo de Opinião; Biografia e Autobiografia; Graphic novel; Aposto; 
Estrangeirismo; Vocativo; Verbos transitivos e intransitivos; Complementos verbais; Regência Verbal; Vozes 
Verbais; Pronomes relativos; Período composto por coordenação ou por subordinação; Orações subordinadas 
substantivas; Pontuação das orações subordinadas substantivas; As funções de que; Orações subordinadas 
substantivas reduzidas; Verbos transitivos e intransitivos; Complementos verbais; Regência verbal; Vozes verbais; 
Orações subordinadas adverbiais; Orações subordinadas adverbiais temporais, finais e causais; Orações 
subordinadas adverbiais reduzidas; Classificação das orações subordinadas adverbiais reduzidas; Pontuação das 
orações subordinadas adverbiais temporais, finais e causais; Orações subordinadas adverbiais consecutivas e 
comparativas; Orações subordinadas adverbiais condicionais, concessivas, conformativas e proporcionais. 
Matemática: Potenciação e radiciação: Potências com expoentes inteiros; Propriedades da potenciação; Notação 
Científica; Raízes exatas e aproximadas; Transformações geométricas: reflexão; rotação; translação; 
transformações combinadas; Porcentagem: resolução de problemas; aumentos e descontos percentuais; juros 
compostos; Estatística: Média, Moda e Mediana; Triângulos: congruência, triângulo equilátero e triângulo isósceles; 
Quadriláteros: paralelogramos; trapézios; Expressões algébricas: operações com monômios e polinômios; 
Sequências Numéricas; Áreas de quadriláteros e triângulos; Área do Círculo e comprimento da circunferência; 
Volume e capacidade; Equações do 1o e 2o graus; Grandezas diretamente proporcionais; Grandezas inversamente 
proporcionais e não proporcionais. 
 
 
 
 
 

Candidatos à 1ª série Ensino Médio 
Português: Dissertação; Anúncio; Romance; Reportagem; Artigo de Opinião; Editorial; Resenha Crítica; Relatório; 
Discurso; Narrativa Gráfica; Predicado nominal: verbo de ligação e predicativo do sujeito; Concordância nominal: o 
predicativo; Período composto por subordinação; Predicado verbo-nominal; Regência Verbal; Crase; Regência 
nominal; Conjunções e seus efeitos de sentido; Concordância Nominal; Conjunções; Período composto por 
coordenação e subordinação (relações de sentido); Orações subordinadas e adjetivas restritivas e explicativas 
(desenvolvidas e reduzidas); Concordância verbal; Figuras de linguagem; Pontuação - efeitos de sentido. 
Matemática: Potenciação e notação científica; Conjunto dos números reais; Radiciação e os números reais;  
Polígonos semelhantes; Semelhança de triângulos; Segmentos proporcionais; Feixe de retas paralelas intersectadas 
por transversais; Teorema de Tales; Relações métricas no triângulo retângulo; Teorema de Pitágoras; Razões 
trigonométricas; Plano Cartesiano; Probabilidade; Produtos Notáveis; Fatoração; Resolução de equações 
polinomiais do 2o grau; Função afim; Função quadrática; Arcos e Ângulos na circunferência; Relações métricas na 
circunferência; Estatística e Porcentagem; Volume do prima; Volume do cilindro. 
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