
                           

      

                                
                                                                                                             
 

EDITAL DE CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS “ESCOLHA CERTA” PARA OS 
6OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1OS ANOS DO ENSINO MÉDIO 

  
AMERICANO: ESCOLHA CERTA 

 
O Colégio Metodista Americano informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas 

“Escolha Certa”, que disponibiliza bolsas de estudos aos estudantes que cursarão o 6º ano do Ensino 

Fundamental e 1º ano do Ensino Médio em 2018. Para tanto, a escolha será feita segundo o 

desempenho dos candidatos nas provas e de acordo com as bolsas oferecidas. 

  
  
 

1. DA INSCRIÇÃO 
 

1.1. Período: 25 de setembro a 16 de outubro de 2017. 

1.2. A inscrição somente poderá ser feita por estudantes que não sejam alunos do Colégio Metodista 
Americano, por meio do site colegiometodista.g12.br/americano. Mais informações podem ser 
obtidas na Secretaria do Colégio pelo telefone (51) 3316-1158. 
 
 

2. DAS PROVAS 
 

2.1. Datas de aplicação:  

 26 de outubro de 2017  para o 6
o
 ano do Ensino Fundamental 

 27 de outubro de 2017  para o 1
o
 ano do Ensino Médio  

 

2.2. Horário: das 14h às 17h, em ambas as datas.  

2.3. Local: Colégio Metodista Americano – Rua Dr. Lauro de Oliveira, 71 – Bairro Rio Branco – Porto 
Alegre – RS. 

2.4. Disciplinas: 
 

Produção de Texto 
Língua Portuguesa – 10 questões 
Matemática – 10 questões 
Língua Inglesa – 10 questões 

 

2.4.1. Conteúdo para o Ensino Fundamental – 6
o
 ano 

 
MATEMÁTICA 

 
 Sistema de numeração decimal; 
 Sistema monetário brasileiro; 
 Números naturais: operações 
 Múltiplos e divisores: MDC e MMC; 
 Números primos; 
 Números fracionários: conceito, tipos de frações, números mistos, equivalência, simplificação e 
operações; 

 Expressões numéricas; 



 Números decimais: operações; 
 Porcentagem; 
 Tabelas e gráficos; 
 Reta, semirreta, segmento de reta, retas paralelas e retas concorrentes; 
• Problemas com as quatro operações com números naturais. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Leitura e interpretação de textos; 
 Linguagem figurada; 
 Variedades linguísticas; 
 Acentuação e Ortografia; 
  Produção de texto (pontuação). 

 
 
LÍNGUA INGLESA 

 
  Presente simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa Do / Don’t / Does / Doesn’t; 
  Advérbios de frequência: never, Always; 
  Presente contínuo nas formas afirmativa, negativa e interrogativa; 
  Preposições: in, on, at; 
  There is / there are; 
  Question words: What, where, who; 
  Can/ can't for abilities; 
  Frases imperativas: do this / don't do that; 
  Sequencers: first, next, after that, finally. 

 

2.4.2. Conteúdo para o Ensino Médio – 1
o
 ano 

 
MATEMÁTICA 

 

 Números reais (propriedades e operações com radicais); 
 Equações e sistemas de equações do 1

o
 e 2

o
 graus; 

 Equações biquadradas, irracionais e fracionárias; 
 Funções (noção intuitiva);  
 Trigonometria no triângulo retângulo; 
 Estatística (tabelas e gráficos, medidas de tendência central); 
 Proporcionalidade e escala; 
 Feixe de retas paralelas e o Teorema de Tales; 
 Semelhança de triângulos e aplicações; 
 Teorema de Pitágoras e aplicações; 
 Perímetro e área; 
  Circunferência e círculo. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Interpretação de texto; 
 Período composto por coordenação; 
 Período composto por subordinação; 
 Estrutura e formação das palavras; 
 Produção de texto. 
 

 
LÍNGUA INGLESA 

 
  Voz passiva (todos os tempos  verbais); 
  Verbos modais para dedução; 
  Primeiro condicional e orações no futuro; 
  Primeiro conditional; 
  Segundo condicional; 
  Terceiro condicional; 
  Discurso direto/indireto; 



  Gerúndio x infinitivo; 
  Quantificadores; 
  Verbos frasais; 
  Pronomes relativos em orações subordinadas; 
  Tag questions; 
  Substantivos compostos; 
  Formação de adjetivos e advérbios. 

 

2.5. A equipe do Colégio estará, no horário da realização da prova, à disposição dos pais e/ou 
responsáveis acompanhantes dos estudantes para apresentar a estrutura e a proposta 
pedagógica do Colégio Americano. 

 
 

3. DAS BOLSAS E DA CLASSIFICAÇÃO 
   

Serão concedidas DUAS (02) bolsas de estudos, com o percentual de 60% para o primeiro colocado e 40% 

para o segundo colocado, para o 6
o
 ano do Ensino Fundamental, e DUAS (02) bolsas de estudos, com o 

percentual de 60% para o primeiro colocado e 40% para o segundo colocado, para o 1º ano do Ensino 

Médio, considerando a ordem decrescente de aprovação, desde que o mínimo de acertos seja superior a 

70% das questões objetivas. Em caso de empate na pontuação final, o desempate dar-se-á ao(à) 

estudante que tiver a melhor nota na Redação e, posteriormente, nos pontos da prova de Língua Inglesa; 

 

3.1. A bolsa de estudos obtida tem validade apenas para o valor da anuidade, não incidindo sobre o 
material didático e demais taxas; 

3.2. Os estudantes que forem contemplados terão direito à bolsa de estudos no nível em que forem 
matriculados (alunos do 6º ano terão a bolsa de estudos até o 9º ano do Ensino Fundamental e do 
1º ano do Ensino Médio terão bolsa de estudos até o término do Ensino Médio); 

3.3. Perderá a bolsa durante o ano letivo o bolsista: 
 Cujo desempenho disciplinar estiver comprometido com advertências escritas e suspensões e 

após manifestações do Conselho de Classe. 
 
 

4. DO RESULTADO 
 

4.1. A relação dos classificados será publicada na Secretaria do Colégio Metodista Americano e no site 
colegiometodista.g12.br/americano, a partir do dia 10 de novembro de 2017. 
 
 

4.2. Para efeito de premiação, além da prova classificatória, observam-se os seguintes critérios: 
 
 Os estudantes contemplados disporão de um prazo de até cinco dias úteis após a 

comunicação dos resultados para efetuar a matrícula, no horário das 7h30 às 17h, na 
Secretaria do Colégio Metodista Americano; 

 A continuidade da bolsa concedida estará sujeita à avaliação do aproveitamento escolar e 
disciplinar no final de cada ano letivo; 

 A matrícula só poderá ser efetivada se o candidato contemplado não tiver pendências 
financeiras de anos anteriores na Instituição, pelo fato de ser ex-aluno. 
 
 

5. INSTRUÇÕES GERAIS 
 

5.1. No dia da realização da prova, não será permitido ao estudante: 
 
 Ingressar no local da realização das provas após o horário fixado para seu início; 
 Adentrar ou permanecer no local das provas com aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 

tablet, notebook, relógio do tipo databank, walkman, agenda eletrônica, receptor, gravador e 
congêneres), sob pena de desclassificação, por caracterizar tentativa de fraude. 

 

5.2. No dia da realização da prova, o estudante deverá: 



 
 Apresentar o documento de identidade original; 
 Comparecer ao local previamente estabelecido com antecedência mínima de vinte minutos do 

horário fixado para o início da mesma; 
 Trazer lápis, borracha, caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 
 

5.3. Não haverá segunda chamada para as provas. O estudante que não comparecer no dia, local e 
horário acima determinados, será automaticamente eliminado do concurso de bolsas. 
 

5.4. Não haverá, em hipótese alguma, revisão das provas. 
 

5.5. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso de bolsas o estudante 
que, durante a realização da prova: 
 
 Usar ou tentar utilizar-se de meios fraudulentos e/ou ilegais; 
 For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
 Utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 

impressos que forem expressamente proibidos e/ou que se comunicar com outro estudante; 
 For surpreendido portando telefone celular, tablet, gravador, receptor e/ou equipamentos 

similares; 
 Faltar com devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com 

as autoridades presentes e/ou com os demais estudantes; 
 Recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua 

realização; 
 Ausentar-se da sala, em qualquer momento, portando a folha de respostas, a folha de texto 

definitivo e/ou o caderno de prova; 
 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

 

5.6. As questões serão de múltipla escolha. O estudante deverá marcar, para cada questão, somente 
uma alternativa correta na folha de respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que 
estiverem em desacordo com a folha de respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada 
ou emendada e/ou campo de marcação não preenchido integralmente. 

 

5.7. A produção de texto será feita na Folha de Redação. O texto deverá ter no mínimo 20 (vinte) 
linhas para ser considerado válido.  

 

 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

6.1. O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões após o término da prova; 

6.2. O Gabarito será disponibilizado no site do Colégio Americano no dia seguinte ao da prova; 

6.3. O Colégio Metodista Americano não se responsabilizará por perda ou extravio de objetos 
ocorridos durante a realização da prova; 

6.4. Os resultados estarão disponíveis no site e Secretaria do Colégio Metodista Americano, com os 
respectivos procedimentos para efetivação de matrícula; 

6.5.  O descumprimento de quaisquer disposições deste Edital pelo estudante implicará em sua 
eliminação do concurso; 

6.6. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso 
de Bolsas; 

6.7. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, no quadro de avisos da 
instituição realizadora do evento; 

6.8. Os componentes curriculares estão descritos no item 2.4 deste Edital. Os conteúdos avaliados 
serão aqueles contemplados no Ensino Fundamental, do 2º ao 5º ano, para candidatos ao 6º ano 
do Ensino Fundamental, e do 6º ao 9º ano, para candidatos ao 1º ano do Ensino Médio. 



6.9. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, editais complementares que vierem ser 
publicados pelo Colégio Metodista Americano. 

 
 

 
 
Porto Alegre, 22 de setembro de 2017. 
 
 

                                                                            
Marilice Trentini Oliveira 

Diretora do Colégio Metodista Americano 


