
                                                                                                                                                           

AMERICANO: ESCOLHA CERTA 
 

 Venha compartilhar conosco os seus sonhos. Quem sabe podemos iniciar uma caminhada juntos/as! 
 O Colégio Metodista Americano oferece a oportunidade de você ser contemplado(a) com uma bolsa 
de estudos, para o 5º e 6º ano (turno da manhã) do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, por 
meio de processo seletivo, no qual poderá expressar seus conhecimentos construídos até aqui. Saiba como: 
 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1. Período: 13 a 20 de fevereiro de 2021. 

1.2. A inscrição somente poderá ser feita por candidatos/as que não sejam alunos/as do Colégio 
Metodista Americano, através do site colegiometodista.g12.br/americano. Informações na 
Secretaria do Colégio pelo telefone (51)99378-2887 ou 99378-5835 
 

2. DAS PROVAS 

2.1. Data de aplicação:  

2.2. 23 de fevereiro de 2021 

2.3. Horário: das 14h às 17h  

2.4. Local: Colégio Metodista Americano - Rua Dr. Lauro de Oliveira, 71 – Bairro Rio Branco 

2.5. Disciplinas: 
 

Língua Portuguesa – 10 questões 
Matemática – 10 questões 
Língua Inglesa – 10 questões 

 
Conteúdos 5º ANO 
 

MATEMÁTICA 
Quatro operações 
Frações 
Unidades de Medidas 
Desafios Matemáticos 
Formas Geométricas 
Ordens e Classes 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  

Leitura e interpretação 
Domínio dos gêneros textuais do ano 
Separação silábica 
Classificação silábica quanto à quantidade e tonicidade 
Artigos Definidos e Indefinidos 
Sinais de Pontuação 
Substantivos e Verbos 
 
LÍNGUA INGLESA 
Simple Present 
Simple Past 
Countable / Uncountable Nouns 
Possessive Adjectives 
Uso de CAN / CAN´T 
Present Continuous 
Comparative / Superlative Forms 
 
 

✓ Conteúdos 6º ANO 
 

COLÉGIO METODISTA AMERICANO 
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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; 

 
LÍNGUA INGLESA 

• Presente simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa; 

• 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. 
 

✓ Conteúdos 1º ano 
 

 MATEMÁTICA 

• Números reais (propriedades e operações com radicais); 
• Equações e sistemas de equações do 1o e 2o 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; 

 

LÍNGUA INGLESA 

- Voz passiva (todos os tempos verbais);  
-Verbos modais para dedução 
- Primeiro condicional e orações no futuro; 
- 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 

 
 

3. DAS BOLSAS E DA CLASSIFICAÇÃO 
  Serão concedidas TRÊS (03) Bolsas de estudos, com o percentual de 50% para o primeiro colocado, 

40% para o/a segundo/a colocado/a e 30% para o/a 3º colocado/a, para o 5o ano do Ensino Fundamental, 

TRÊS (03) Bolsas de estudos, com o percentual de 50% para o primeiro colocado, 40% para o/a segundo/a 

colocado/a e 30% para o/a 3º colocado/a, para o 6o ano (turno da manhã) do Ensino Fundamental e TRES 

(03) Bolsas de estudos, com o percentual de 50% para o/a primeiro/a colocado/a, 40% para o/a segundo/a 

colocado/a e 30% para o/a 3º colocado/a, para o 1º ano do Ensino Médio, considerando a ordem 

decrescente de aprovação, desde que o mínimo de acertos seja superior a 60% das questões objetivas. 

Em caso de empate na pontuação final, o desempate dar-se-á ao(à) aluno/a que tiver a melhor nota na 

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. Perderá a bolsa durante o ano letivo, o/a aluno/a 
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/as classificados/as será publicada no site   colegiometodista.g12.br/americano, a 
partir de 24 de fevereiro de 2021. 
 

4.2. Para efeito de premiação, além da prova classificatória, observam-se os seguintes critérios: 
▪ Os/As alunos/as contemplados/as deverão efetuar a matrícula, nos dias 25 e 26 de fevereiro, 

no horário das 09h às 17h, na Secretaria do Colégio Metodista Americano; 
▪ A matrícula só poderá ser efetivada, se o/a candidato/a contemplado/a, não tiver pendências 

financeiras de anos anteriores na Instituição pelo fato de ser ex-aluno/a. 
 

5. INSTRUÇÕES 

5.1. No dia da realização da prova, não será permitido ao/à aluno/a: 
▪ Ingressar no local da realização das provas sem máscara e após o horário fixado para seu início,  
▪ Adentrar ou permanecer no local das provas com aparelhos eletrônicos (telefone celular e relógio 

do tipo smart watch), sob pena de desclassificação, por caracterizar tentativa de fraude. 
▪ As provas serão realizadas presencialmente, na forma digital. 

 

5.2. No dia da realização da prova, o/a aluno/a deverá: 
                 

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

horário fixado para o início da mesma; 
 

Não haverá segunda chamada para a prova. O/A aluno/a que não comparecer no dia, local e horário 
acima determinados, será automaticamente eliminado/a do concurso de bolsas. 
Não haverá, em hipótese alguma, revisão da prova. 
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado/a do concurso de bolsas o/a aluno/a que, 
durante a realização da prova: 

▪ Usar ou tentar utilizar-se de meios fraudulentos e/ou ilegais; 
▪ For surpreendido/a dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
▪ For surpreendido/a portando telefone celular ou relógio do tipo smart watch; 
▪ Faltar com devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as 

autoridades presentes e/ou com os demais estudantes; 
▪ Ausentar-se da sala, em qualquer momento; 
▪ Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

 
As questões serão objetivas. O/A aluno/a deverá marcar, para cada questão, somente uma 
alternativa correta.  

 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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6.1. O Gabarito será disponibilizado no site do Colégio, no dia seguinte ao da prova; 

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

6.3. Os resultados estarão disponíveis no Site do Colégio Metodista Americano, com os respectivos 
procedimentos para efetivação de matrícula; 

6.4.  O descumprimento de quaisquer disposições deste Edital pelo/a aluno/a implicará em sua 
eliminação do concurso; 

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

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

6.7. Os componentes curriculares estão descritos no item 2.5 desse Edital. Os conteúdos avaliados 
serão aqueles contemplados no Ensino Fundamental do 2o ao 4o ano para candidatos/as ao 5o ano 
do Ensino Fundamental do 2o ao 5o ano para candidatos/as ao 6o ano do Ensino Fundamental e do 
6º ao 9º ano para candidatos/as do 1º ano do Ensino Médio. Serão incorporados a esse Edital, para 
todos os efeitos, Editais complementares que vierem a ser publicados pelo Colégio Metodista 
Americano. 

 
 

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2021. 
 

                                                                          
Marilice Trentini Oliveira 

Diretora do Colégio Metodista Americano 


