
 

PROCESSO SELETIVO EDUCACIONAL COLÉGIO FUNAM 

PIRAPORA 2021 

INSCRIÇÃO  

 

Acesse: www.funam.com.br no período de 14/09/2020 a 09/10/2020 às 18 

horas.  Preencha o formulário de inscrição online.  

DO ENSINO FUNDAMENTAL II AO ENSINO MÉDIO  

O Processo Seletivo Educacional COLÉGIO FUNAM PIRAPORA 2021 será 

composto de questões que avaliam as competências estabelecidas na 

BNCC. 

DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE  

As questões serão disponibilizadas na plataforma digital Google for 

Education no dia 10/10/2020, sábado, das 8 às 10 horas. O setor de 

tecnologia do Colégio Funam Pirapora disponibilizará o link para acesso à 

plataforma no e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

É de responsabilidade do candidato e dos seus responsáveis diretos o 

acesso correto à prova que ele fará para o ano que irá cursar em 2021. 

Assim:  

 O aluno que fez o 5º ano em 2020 receberá a prova do 6º ano 2021.  

 O aluno que fez o 6º ano em 2020 receberá a prova do 7º ano 2021. 
 O aluno que fez o 7º ano em 2020 receberá a prova do 8º ano 2021. 



 

 
 O aluno que fez o 8º ano em 2020 receberá a prova do 9º ano 2021. 
 O aluno que fez o 9º ano em 2020 receberá a prova do 1º ano do ensino 

médio 2021. 
 O aluno que fez o 1º ano do ensino médio em 2020 receberá a prova do 2º 

ano do ensino médio em 2021. 
 O aluno que fez o 2º ano do ensino médio em 2020 receberá a prova do 3º 

ano do ensino médio em 2021. 

 

PROVA ONLINE  

 

Competências a serem avaliadas  

1. Pensamento científico, crítico e criativo  

2. Linguagens e Comunicação  

3. Cultura digital  

4. Trabalho e projeto de vida  

5. Autoconhecimento e autocuidado  

6. Responsabilidade e cidadania  

7. Repertório Cultural  

8. Argumentação  

A prova será composta de 10 questões de Múltipla Escolha, sendo 5 de 

Língua Portuguesa e 5 de Matemática, que versarão sobre conteúdos 

estudados até a série cursada em 2020 e 2 questões dissertativas sobre 

temas da atualidade que serão corrigidas somente em caso de empate. 

Cada questão de múltipla escolha valerá 10 pontos, totalizando 100 pontos.  



 

 

Cada questão dissertativa valerá 25 pontos, totalizando 50 pontos. 

PROCEDIMENTOS:  

1. Acesse o site www.funam.com.br e preencha o formulário.  

2. O setor de tecnologia do Colégio Funam Pirapora disponibilizará o link  

para a realização da prova no e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

 

3. No dia e horário indicados, acesse a plataforma e resolva as questões 

dentro do tempo estabelecido pela comissão organizadora do Processo 

seletivo Educacional COLÉGIO FUNAM PIRAPORA 2021.  

 

4. Ao responder TODAS AS QUESTÕES online, envie as respostas 

conforme a orientação disponível no formulário.  

 

5. Todas as questões deverão ser marcadas. 

 

6. Após o envio das respostas, você não terá mais acesso a elas nem 

poderá solicitar alterações.  

 

7. Não deixe para fazer sua inscrição nos últimos dias. O COLÉGIO FUNAM 

PIRAPORA NÃO se responsabiliza pela possibilidade de o processo de 

inscrição e da realização da prova online não serem completados por motivo 

de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como de outros fatores que impossibilitem o 

processamento de dados.  

 

 

 



 

 

 

8. Você deverá acessar as questões do PROCESSO SELETIVO 

EDUCACIONAL COLÉGIO FUNAM PIRAPORA 2021 do Ensino 

Fundamental II ao Ensino Médio através do link enviado no e-mail 

cadastrado para resolver a prova online. 

  

9. O candidato deverá informar na hora da prova, o mesmo e-mail que foi  

informado na hora da inscrição.  

 

10. Antes de enviar a prova, anote seu gabarito para posterior conferência.  

 

11. Os casos que não estão previstos neste EDITAL serão analisados     

definidos pela Direção do COLÉGIO FUNAM PIRAPORA.  

BOLSAS  

Serão concedidas 3 bolsas para cada série do Ensino Fundamental II ao 

Ensino Médio, para o ano 2021, assim distribuídos:  

 

CLASSIFICAÇÃO PERCENTUAIS DE DESCONTOS 

1º Lugar 90% 

2º Lugar 70% 

3º Lugar 50% 

Os alunos inscritos e não classificados terão descontos especiais no preço de tabela 2021 das 

mensalidades, exceto os alunos que já estudam no COLÉGIO FUNAM PIRAPORA, que terão seus 

descontos já obtidos anteriormente mantidos para 2021. 



 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  

Se ocorrer empate entre dois ou mais candidatos, será adotado como critério 

de desempate:  

1º - Maior pontuação obtida nas questões objetivas apresentadas. Caso 

persista o empate:  

2º- Maior pontuação obtida nas questões dissertativas.  

 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS  

 

Prazo: Até 21/10/2020. Os resultados serão publicados no site: 

www.funam.com.br  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

➔ Condições válidas somente para matrículas efetivadas até 31/10/2020.  

➔ A matrícula poderá ser efetuada com cheque para Janeiro/2021 (que 

representa a primeira parcela de 2021).  

➔ Os descontos só se aplicam às mensalidades.  

➔ Serão concedidos descontos especiais no preço de tabela 2021 das 

mensalidades a todos os alunos que participarem do Processo Seletivo e 

não forem classificados.  

http://www.funam.com.br/


 

 

➔ Os descontos não acumulam, prevalece o maior desconto já concedido.  

➔ NÃO CONCORRERÁ À SELEÇÃO O CANDIDATO QUE:  

● Não realizar a inscrição no Processo Seletivo para Concessão de Bolsas 

COLÉGIO FUNAM PIRAPORA 2021 no site www.funam.com.br até 

09/10/2020 às 18 horas. 

● Não realizar, no horário indicado, a resolução das questões online.  

● Extrapolar o tempo estipulado para a realização e envio das respostas 

online.  


