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CONCURSO DE BOLSAS – RENDIMENTO ACADÊMICO PARA O ANO LETIVO DE 2022
O Colégio Marista Diocesano realizará, em 2021, o primeiro Concurso de Bolsas –
Rendimento Acadêmico para 2022, destinado a estudantes das redes pública e particular de
ensino, bem como a estudantes desta Instituição, que ingressarão na 1ª e 3ª série do Ensino
Médio, em 2022. Os descontos serão distribuídos entre os candidatos internos e externos da
instituição.
1. DOS DESCONTOS
1.1. Os descontos aqui referidos variam de 20% a 25% e incidirão apenas sobre as
mensalidades dos serviços escolares regulares de 2022 e não inclui a primeira parcela, a ser
paga no ato da matrícula.
1.2. A distribuição dos descontos dar-se-á da seguinte forma:
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1.3. Os custos educativos adicionais (material de Inglês, livros literários, uniforme, avaliações
de segunda chamada, entre outros), não estão contemplados nos descontos.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições terão início no dia 28 de outubro (quinta-feira), com término no dia 25 de
novembro (quinta-feira).
2.2. As inscrições serão gratuitas, bastando aos candidatos se inscreverem por meio do link
https://forms.office.com/r/XxQRNXzP2n, que será disponibilizado nas redes sociais do
colégio, a partir do dia 28/10/21.
2.3. O Edital está disponível na secretaria do colégio e no site:
www.marista.edu.br/diocesano.
2.4. É de inteira responsabilidade do candidato realizar a inscrição até a mensagem de
confirmação do processo.
2.5. Caso o(a) candidato (a) possua alguma necessidade educacional especial, esse fato
deverá ser informado no ato da inscrição, devendo também o candidato apresentar no dia da
prova laudos/relatórios médicos, de modo a qualificar o atendimento pedagógico a ser
realizado durante a aplicação da avaliação. Em caso de ausência de informação e/ou entrega
de documentos que comprovem a necessidade de atendimento especializado para a
avaliação, isentará o Colégio Marista Diocesano de responsabilidade quanto a eventual
prejuízo que o(a) candidato (a) apresente no ato de realização da prova.
3. DOS CONTEÚDOS / DAS PROVAS
3.1. Os conteúdos avaliados na prova (questões objetivas e discursivas) são referentes ao
ano/série em curso em 2021 (9º ano do EF), como dispostos a seguir:
Componente Curricular

Conteúdos Curriculares
_Relações de sentido entre a linguagem
verbal e não verbal.

Língua Portuguesa

_Aspectos semânticos
_Figuras de linguagem.
_Análise Morfológica (classe de
palavras: substantivo, artigo, adjetivo,
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numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição) e
Sintática (sujeito, predicado,
complemento verbal, complemento
nominal, agente da passiva, adjunto
adnominal, adjunto adverbial e aposto).
_Período simples e período composto.
_Período composto por coordenação.
_Período composto por subordinação.
_Concordância Verbal e Nominal
_Regência Verbal e Nominal
Produção Textual

_Baseada nas cinco competências
expressas na Matriz do ENEM
_Potências e Radicais
_Produtos notáveis
_Fatoração de polinômios
_Equações e Sistemas de Equações do
2° Grau
_Lei da Função
_Noções de Estatística, Contagem e
Probabilidade

Matemática

_Juros simples e compostos
_Razão e Proporção
_Sólidos geométricos
_Semelhanças de figuras geométricas
_Teorema de Pitágoras
_Relações entre seno, cosseno e
tangente
_Áreas de regiões poligonais
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3.2. A prova será presencial e acontecerá no dia 27 de novembro (sábado), das 14h às 18h,
e atenderá os protocolos sanitários vigentes.
3.3. A prova será composta de 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de
Matemática, mais uma proposta de Redação.
3.4. As provas de Língua Portuguesa e de Matemática valerão 15 pontos cada, sendo 01
ponto cada questão, totalizando 30 pontos.
3.5. A Redação valerá 10 pontos e será corrigida com base nas cinco competências expressas
na Matriz do ENEM.
3.6. A nota final do candidato será a somatória da nota obtida nas provas de Língua
Portuguesa, mais a de Matemática e a Redação (40 pontos).
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. Serão considerados, para classificação e análise da concessão dos descontos, o mínimo
de 60% de acertos em cada uma das provas de Língua Portuguesa e de Matemática, bem
como o mínimo de aproveitamento de 60% na Redação
4.2. A classificação dos candidatos será divulgada em ordem decrescente, conforme
desempenho dos mesmos.
4.3. No caso de empate, a nota de Redação será usada como critério de desempate.
5. DO GABARITO
5.1. O gabarito oficial será divulgado no site www.marista.edu.br/diocesano, a partir das 9
horas do dia 30 de novembro (terça-feira).
5.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial disporá do dia 1 de
dezembro, das 9h às 17h, para fazê-lo.
5.2.1. Para recorrer, o candidato deverá procurar a Secretaria da unidade e fazer uso de
formulário próprio.
5.2.2. Todos os recursos serão analisados e, caso necessário, as justificativas das
alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no site do colégio.
5.2.3. O candidato deverá acompanhar, pelo site, a ratificação ou alteração do gabarito. Caso
não se sinta satisfeito com a resposta, poderá procurar novamente a Secretaria, das 7h30 às
17h, no dia 2 de dezembro e solicitar um atendimento individualizado com o responsável pela
área de conhecimento.
5.3. No caso de alteração de gabarito, por erro na elaboração do item, a pontuação será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não.
5.4. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
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6. DO RESULTADO
6.1. O resultado oficial será divulgado no site www.marista.edu.br/diocesano, a partir das 9
horas do dia 3 de dezembro (sexta-feira). Os alunos que alcançarem os resultados referentes
as bolsas, terão o prazo de 5 dias úteis para realizar e confirmar sua matrícula ou rematrícula
na secretaria do colégio, depois deste prazo a bolsa não terá mais validade.

Uberaba, 10 de novembro de 2021

Equipe Diretiva

