
 

 

Patos de Minas, 20 de setembro de 2021. 
 

CONCURSO DE BOLSAS – RENDIMENTO ACADÊMICO 
PARA O ANO LETIVO DE 2022 

 
      O Colégio Marista Patos de Minas 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 série do Ensino Médio, em 2022.  

 
1. DOS DESCONTOS  
 
1.1. Os descontos aqui referidos variam de 10% a 50% 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: 
 

Percentual de Desconto Quantitativo 

50% 3 

30% 3 

20% 2 

10% 2 

 
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 27 de setembro (segunda-feira), com término no dia 15 de 
outubro (sexta-feira).  
2.2. As inscrições serão gratuitas, bastando aos candidatos se inscreverem por meio do link 
https://bit.ly/concursobolsas2022, que será disponibilizado nas redes sociais do colégio, no dia 
27/09/21. 
2.3. O Edital está disponível na secretaria do colégio e no site: www.marista.edu.br/patosdeminas.   
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, este 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 
Patos de Minas de responsabilidade quanto a eventual prejuízo que o(a) candidato (a) apresente no 
ato de realização da prova. 

https://bit.ly/concursobolsas2022


 

 

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 

 
 
 
 
 
 

                  
 
                   Língua Portuguesa 

 
 

 

– Relações de sentido entre a linguagem verbal e 
não verbal. 
– Aspectos semânticos – figuras de linguagem. 
– Análise Morfológica (classe de palavras: 
substantivo, artigo, adjetivo, 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. 
– Classificação das orações coordenadas. 
– Período composto por subordinação. 
– Classificação das orações subordinadas 
_ Concordância Verbal e Nominal 
_ Regência Verbal e Nominal  
 

                      Produção Textual _ Estrutura, função social, aspectos linguísticos e 
produção dos seguintes gêneros: conto psicológico, 
crônica, artigo de opinião, poema, charge e texto 
dissertativo-argumentativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         Matemática 

_ 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 
_ 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 

 _ Globalização e organismos internacionais 



 

 

 
                              Geografia 

 
 
 

                           

– Europa: aspectos físicos, população e 
nacionalismos 
– União Europeia 
– A Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes 
_ O continente asiático 
– Oriente Médio 
 – China, Japão, Índia 
– Sudeste Asiático 
– Energia e transporte 
– Questões ambientais 

 
 
 
 
 
 

                               História 

_ A Primeira Guerra Mundial 
_  Revolução Russa e a URSS 
_ O Brasil e a República Oligárquica 
_ Crises e Totalitarismo 
_ O Brasil nos anos 1920 
_ A Era Vargas e O Mundo Em Guerra 
_ A Guerra e a queda de Vargas 
_ Guerra Fria: o mundo dividido 
_ Brasil: da democracia à ditadura 
_ América Latina, Ásia e África: Soberania E 
Descolonização 
_ O fim da Guerra Fria a a Nova Ordem Mundial 
_ O Brasil Recente: redemocratização e globalização 
_ Política brasileira contemporânea 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             Ciências 

_ Impacto ambiental 
_ Poluição e as consequências na saúde humana e 
animal 
_ Introdução à Biologia: características gerais dos 
seres vivos 
_ Bioquímica: Substâncias orgânicas e  inorgânicas 
_ Citologia: Envoltórios celulares, citoplasma e 
organelas, metabolismo celular, núcleo e divisão 
celular (mitose e meiose) 
_ Teorias sobre a origem da vida 
_ Movimento Uniforme 
_ Força, temperatura e calor 
_ Ondas, som e luz 
_ Fenômenos elétricos e magnéticos 
_ Matéria 
_ Substâncias (puras) e materiais (misturas) 
_ A estrutura do átomo 
_ Ligações, funções e reações químicas 



 

 

3.2. A prova será presencial e acontecerá no dia 27 de outubro (quarta-feira), das 14h às 19h, e 
atenderá os protocolos sanitários vigentes. 
3.3. A prova será composta de 50 questões, distribuídas por área de conhecimento (Ciências 
Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens e Códigos), sendo 40 questões objetivas 
e 10 discursivas, mais uma Proposta de Redação. 
3.4. A prova valerá 50 pontos, sendo 01 ponto cada questão. 
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 na prova (50 questões) mais a 
Redação. 

 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO  
 
4.1. Será considerada como nota mínima, 60% de acertos na prova, para a classificação e análise da 
concessão dos descontos.   
4.2. A classificação dos candidatos será divulgada em ordem decrescente, conforme desempenho 
dos mesmos.  
4.3. No caso de empate, as notas nas áreas de conhecimento de Matemática e Linguagens e Códigos, 
respectivamente, serão usadas como critérios de desempate.  
 
 
5. DO GABARITO  
 
5.1. O gabarito oficial será divulgado no site www.marista.edu.br/patosdeminas, a partir das 9 horas 
do dia 28 de outubro (quinta-feira).  
5.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial disporá dos dias 28 e 29 de 
outubro, das 7h às 17h, para fazê-lo.   
5.3. Para recorrer, o candidato deverá procurar a Secretaria da unidade e fazer uso de formulário 
próprio.  
5.4. Todos os recursos serão analisados e, caso necessário, as justificativas das alterações/anulações 
de gabarito serão divulgadas no site do colégio.  
5.5. 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 7h às 17h, e solicitar um 
atendimento individualizado com o responsável pela área de conhecimento. 
5.6. 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.  
5.7. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  
 
 
 
 



 

 

 
6. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA  
 
6.1. O resultado e a lista dos aprovados serão divulgados no dia 5 de novembro (sexta-feira), até as 
18h, no site www.marista.edu.br/patosdeminas .  
6.2. Para ter direito ao desconto para o ano de 2022, os responsáveis deverão efetivar a matrícula do 
beneficiado até o dia 12 de novembro (sexta-feira).  
6.3. Em caso de não comparecimento, o desconto será remanejado para o candidato seguinte.  
6.4. Os descontos concedidos são pessoais e intransferíveis e incidirão a partir da segunda parcela, 
ou seja, do mês de fevereiro.  
6.5. Os descontos não são acumulativos com outros descontos.  
6.6. Os descontos estarão garantidos apenas para o ano de 2022, podendo o estudante concorrer a 
novos descontos no ano seguinte, caso seja oferecido o concurso para a respectiva série. 
6.7. Em caso de atraso no pagamento da mensalidade, os responsáveis perderão o benefício do 
desconto, no mês. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1. O Edital está publicado no site www.marista.edu.br/patosdeminas, desde o dia 20 de setembro 
de 2021.  
7,2. Casos omissos nesse Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor do Colégio Marista Patos de 
Minas.  
7.2. A efetivação da inscrição e a participação no processo implicam na concordância e aceitação dos 
termos do presente Edital.  
7.3. No caso de estudante de outra Instituição, contemplado com desconto, no ato da matrícula, não 
comprovar as informações prestadas na inscrição, automaticamente estará desclassificado. 
 
 
 
 
 

 
     Angélica de Melo Alves                         Adriana Carvalho Rodrigues                    Ivana Carvalho Araújo 
Vice-Diretora Administrativa                      Vice-diretora Educacional                                    Diretora                  
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