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EDITAL – CONCURSO DE BOLSAS 2021 

 
As ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA tornam público o Edital do Concurso de 
Bolsas para o ano letivo de 2021 visando à concessão de bolsas de estudos 
para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; da 1ª à 3ª série do Ensino 
Médio Regular; da 1ª série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em 
Administração; da 1ª série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Design de 
Interiores; da 1ª série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática; da 
1ª  série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Nutrição;  
 
Como se inscrever para a prova? 

A inscrição para o Concurso de Bolsas será feita mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição no site da escola (www.escolas.anchieta.br/bolsas) no período 
de 20 de setembro a 20 de outubro de 2020. A simples inscrição no Concurso 
de Bolsas não garante a vaga na série ingressante. 
 
Quem pode participar? 
 Podem participar do Concurso de Bolsas: 
 Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, os alunos que estão concluindo, 
em 2020, o ano letivo anterior ao desejado. 

Concluintes do 9º ano poderão fazer a escolha pelo Ensino Médio Regular 
ou Ensino Médio Integrado ao Técnico. 

Concluintes das 1as e 2as séries do Ensino Médio Regular poderão concorrer 
a bolsas para a série subsequente desde que mantenham a sua opção de curso.  

 
Como será realizada a prova? 

O Concurso de Bolsas será realizado nos dias 21 e outubro de 2020 
(quarta), as 14h ou no dia 24 de outubro de 2020 (sábado) às 9h. 

As provas serão realizadas em plataforma específica. O acesso será feito com 

http://www.escolas.anchieta.br/
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mesmo login e senha da Área Restrita do Candidato enviados por e-mail aos 
candidatos no ato nas inscrição com uma mensagem contendo: 
 
• O ID acesso à sala virtual na plataforma Zoom (https://zoom.us/pt- 
pt/meetings.html), em que acontecerá uma palestra online, com informações sobre 
o curso e as regras para a realização da prova. 
• O link para acessar a prova. 
 
Importante: A palestra é parte da realização da prova que terá início na sequência. 
Os pais e os responsáveis estão convidados a participar deste momento. Após 
essa apresentação o aluno deverá dar andamento ao concurso sozinho, sem a 
influencia de terceiros. 
 

Para realizar a prova é necessário que o candidato acesse a plataforma 
através de um computador (laptop, notebook, netbook, desktop, IPad, tablet, 
celulares ou smartphones) que tenha recursos de áudio e vídeo (câmera).  
 
Responsabilidade do candidato 

Conferir o computador, mouse, câmera, microfone e conexão com a internet 
com 30 minutos de antecedência. 

Estar pronto para o início da prova com 10 minutos de antecedência. 
Respeitar as regras e os requerimentos estipulados para inscrição e 

realização da prova. 
 
Pode ser feita uma nova inscrição em caso de ausência no dia da primeira 
prova? 

Sim, mas somente nos casos em que o candidato não realizou a prova 
para a qual se inscreveu. Além disso, é preciso que estejam abertas as inscrições 
para uma nova prova. 
 

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
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Qual será o conteúdo das provas? 
 

As provas são compostas de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, sendo 
15 de Matemática e 15 de Língua Portugues. O tempo máximo para o término 
das provas é de 2h30. 

Observação: após responder uma questão não será possível retornar às 
questões anteriores. 
 
Prova 6º ano (alunos que cursam o 5º ano): 
Língua Portuguesa:  
- Leitura e Interpretação de texto; 
- Classes gramaticais:  Substantivo, Artigo, Adjetivo, Pronome, Advérbio, 
Numeral, Interjeição, Preposição; 
- Conjunção; 
- Verbo; 
- Formação e Significação de palavras; 
- Acentuação; 
- Pontuação; 
- Ortografia; 
- Variação Linguística, Discurso Direto e Discurso Indireto.  
 
Matemática:  
- Sistema de Numeração Decimal; 
- Unidades de Medida (comprimento, massa, capacidade, tempo); 
- Tratamento da Informação (gráfico e tabela);  
- Expressão Numérica;  
- Fração; 
- Porcentagem; 
- Número Decimal; 
- Sistema Monetário Brasileiro; 
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- Área e Perímetro; 
- Situação-problema (raciocínio);  
- Poliedro e Corpo Redondo; 
- Polígono; 
- Ângulo.   
 
Prova 7º ano (alunos que cursam o 6º ano): 
Língua Portuguesa: 
- Leitura e Interpretação de texto; 
- Ortografia; 
- Divisão silábica; 
- Acentuação gráfica; 
- Pontuação; 
- Verbo; 
- Variação Linguística; 
- Fonema; 
- Classes gramaticais: substantivos, adjetivos, pronomes, numeral, artigo. 
 
Matemática:  
- Números naturais e operações; 
- Adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais; 
- Potenciação e raiz quadrada; 
- Divisibilidade: múltiplos e divisores; 
- MMC e MDC; 
- Números racionais na forma de fração; 
- Operações com números racionais na forma de fração; 
- Números racionais na forma decimal. 
  
Divisibilidade Prova 8º ano (alunos que cursam o 7º ano): 
Língua Portuguesa: 
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- Interpretação textual; 
- Linguagem Formal e Informal; 
- Frase, Oração e Período; 
- Elementos essenciais da oração: Sujeito e Predicado; 
- Tipos de Sujeito; 
- Tempos e Modos verbais; 
- Formas Nominais do Verbo; 
- Ortografia; 
- Classes Gramaticais: substantivo, preposição, adjetivo, verbo, conjunção, 
pronome e advérbio; 
- Concordância Verbal. 
 
Matemática: 
- Números inteiros: operações e situações- problema. 
- Números racionais: operações e situações- problema. 
- Ângulos. 
- Perímetro e áreas de figuras planas.   
- Porcentagem 
- Equação do 1º grau: resolução e situações-problema. 
- Gráficos: análise e interpretação. 
 
Prova 9º ano (alunos que cursam o 8º ano): 
Língua Portuguesa:  
- Interpretação de texto; 
- Denotação/Conotação; 
- Função Sintática; 
- Período/Oração; 
- Modos Verbais; 
- Concordâncias; 
- Pontuação; 
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- Orações Subordinada  Substantivas.  
 
Matemática:  
- Números Reais; 
- Potenciação e radiciação; 
- Operações envolvendo radicais; 
- Monômios; 
- Polinômios; 
- Expressões algébricas; 
- Produtos Notáveis; 
- Fatoração de expressão algébrica; 
- Análise e interpretação de gráficos; 
- Área; 
- Perímetro; 
- Frações algébricas; Moda, Média e Mediana. 
 
 
Prova 1ª Série (alunos que cursam o 9º ano e optem pelo 1º ano do Ensino Médio 
ou Ensino Médio + Técnico): 
 
Língua Portuguesa:  
- Interpretação textual (Implícitos; Ambiguidades);  
- Variação linguística (Variante Formal; Variante Informal;  
- Variante Geográfica; Variante Relativa à Idade; Variante Histórica);  
- Tipos textuais (Argumentação; Narração; Relato; Instrução; e Exposição);  
- Ortografia; Coesão e Coerência;  
- Denotação e Conotação.  
  
Matemática:  
- Números inteiros;  
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- Raciocínio lógico; Fração;  
- Potenciação; Equação do 1º grau; Equação do 2º grau;  
- Regra de três; Porcentagem;  
- Área de figuras planas;  
- Volume; Teorema de Pitágoras;  
- Trigonometria no Triângulo Retângulo;  
- Teorema de Tales;  
- Semelhança entre dois triângulos;  
- Plano cartesiano;  
- Polígonos Convexos.  
 
Prova 2ª Série (alunos que cursam a 1ª Série e optaram pelo Ensino Médio): 
 
Língua Portuguesa:  
-Literatura:  
- Literatura e gênero: o épico, o lírico e o dramático;  
- Literatura na Idade Média; Humanismo; Classicismo;  
- A Literatura no Período Colonial; Primeiras Visões do Brasil;  
- Barroco;  
- Arcadismo. 
Gramática:  
- Linguagem variação e linguística;  
- Dimensão Discursiva da Linguagem;  
- Recursos estilísticos: Figuras de Linguagem;  
- A estrutura das palavras;  
- A formação de palavras  
Textos:  
- Leitura e interpretação de tipos variados de textos: charges, tirinhas, 
anúncios, propagandas, poesias, contos, crônicas... 
Matemática:  
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- Conjuntos;  
- Sistema de Coordenadas;  
- Equações e Funções de 1ºgrau;  
- Equações e Funções de 2º grau;  
- Matemática Financeira; Equações e Funções Exponenciais;  
- Equações e Funções Logarítmicas; Sequências;  
- Progressão Aritmética; Progressão Geométrica;  
- Trigonometria no Triângulo Retângulo.  
 
Prova 3ª Série (alunos que cursam a 2ª Série e optaram pelo Ensino Médio): 
 
Língua Portuguesa:  
-Literatura: 
- Literatura brasileira;   
▪ Romantismo: Poesia; Gonçalves Dias; Casimiro de Abreu; Álvares de Azevedo;  
Fagundes Varela; Castro Alves; Sousândrade; Romance; Joaquim Manuel de Macedo; 
José de Alencar;  Manuel Antônio de Almeida; Visconde Taunay; Franklin Távora; 
Bernardo Guimarães;  O teatro romântico; Martins Pena.  
▪ Realismo: Machado de Assis.  
▪ Naturalismo: Aluísio de Azevedo; Raul Pompeia.  
▪ Parnasianismo: Olavo Bilac; Raimundo Correia; Alberto de Oliveira.  
▪ Simbolismo: Cruz e Sousa; Alphonsus de Guimaraens. 
 
Gramática:  
- O estudo das classes de palavras; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo, 
numeral e interjeição; Verbo; Advérbio; Preposição e conjunção. 
 
Textos: 
- Leitura e interpretação de tipos variados de textos: charges, tirinhas, 
anúncios, propagandas, poesias, contos, crônicas... 
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Matemática:  
- Trigonometria no Triângulo Retângulo;  
- A Circunferência Trigonométrica: seno, cosseno, tangente e suas relações 
inversas;  
- Funções Trigonométricas;  
- Matrizes; Determinantes;  
- Análise Combinatória;  
- Probabilidade;  
- Geometria Plana;  
- Poliedros;  
- Geometria Métrica: área e volume dos sólidos geométricos. 
 
Dos descontos obtidos 
 

Para o objeto deste edital, serão concedidas bolsas de 100% de desconto 
no valor da mensalidade referente ao ano letivo de 2021 para o 1º colocado de 
cada série. 

 Caso o aluno contemplado desista da bolsa ou não faça a matrícula no 
prazo de 3 dias após a Escola entrar em contato, o desconto será desconsiderado. 
Dessa forma, será contemplado com a bolsa de estudos o aluno com a colocação 
subsequente à do primeiro colocado. 

O benefício do Concurso de Bolsas prevalece sobre qualquer outro tipo de 
desconto que, porventura, o aluno já possua, exceto aqueles concedidos pelo 
Serviço Social por fatores socioeconômicos ou convênio empresa, não sendo 
cumulativo com outra bolsa ou desconto que possa o aluno possuir, inclusive pela 
antecipação de pagamento, seja ele aluno novo ou não. 

Por se tratar de concurso, não será deferido qualquer pedido de revisão ou 
vista de prova, nem recurso de qualquer natureza.  

As bolsas serão exclusivas à prestação de serviços educacionais previstos 
na carga horária constante do plano pedagógico de curso da Escola, ou seja, não 
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inclui o fornecimento de material didático, taxa de matrícula, cursos extracurriculares 
ou qualquer outro evento no decorrer do ano. 

Em caso de empate, prevalecerá o melhor desempenho em Matemática. Se 
ainda assim houver empate, prevalecerá o aluno que se inscreveu primeiro para 
o concurso. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 
 A partir de 28 de outubro de 2020, a Escola entrará em contato com os 
alunos contemplados. 
 
  
MATRÍCULAS: 
 
 Para alunos novos ou da escola, o responsável deverá entregar a seguinte 
documentação na secretaria do curso desejado:  
 
• Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – Certidão de Nascimento do 
aluno, comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone), RG e CPF do 
responsável, Transferência Escolar ou Declaração de Matrícula; 
• Da 1ª série do Ensino Médio Regular e do Ensino Médio Integrado ao 
Técnico em Administração, Design de Interiores, Informática ou Nutrição – 
Histórico e Certidão de Conclusão do Ensino Fundamental (após efetiva conclusão), 
Certidão de Nascimento do aluno, RG e CPF do responsável. 
•  

Todo candidato menor de 18 (dezoito) anos, para efetuar a matrícula, deverá 
estar acompanhado de seu responsável legal, que deverá apresentar os 
documentos de RG e CPF. 
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A matrícula não será efetivada se a documentação estiver incompleta ou 
indevida, gerando devolução do valor da matrícula na integralidade caso tenha 
havido algum pagamento, acarretando também o cancelamento da bolsa. 
 
   
Disposições finais  

 
Ao aderir ao presente documento de matrícula, o contratante submete-se ao 

regulamento interno e às demais obrigações aplicáveis à área de ensino constantes 
na legislação. 
   Às Escolas Padre Anchieta LTDA reserva-se o direito de não oferecer o 
curso caso a turma não obtenha o número mínimo de alunos matriculados 
estipulado pela escola. Nesse caso, o candidato poderá requerer a devolução das 
quantias pagas caso tenha havido algum pagamento, não cabendo ao aluno 
qualquer reclamação ou recurso. 

As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo às Escolas Padre Anchieta o direito de 
excluir do Concurso de Bolsas aquele que não preencher a solicitação de forma 
completa e correta. 

A inscrição e a participação no Concurso de Bolsas das Escolas Padre 
Anchieta não garantem vaga ou reserva de vaga. 

A garantia de vaga nas Escolas Padre Anchieta é assegurada através da 
efetivação da matrícula. 

As bolsas informadas podem ser alteradas por parte das Escolas Padre 
Anchieta  em casos de erros ou equívocos constatados no sistema, na 
identificação do candidato ou na aferição de suas habilidades. E, em alguns 
casos, poderá ser solicitada a realização de uma prova presencial para validação 
do desconto obtido. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica.  
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Jundiaí, 30 de setembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
Norberto Mohor Fornari 
Diretor Presidente 
 


