
 

PROCESSO SELETIVO EDUCACIONAL AGENDADO 

COLÉGIO FUNAM 

PIRAPORA 2021 

INSCRIÇÃO  

 

Candidato(a), 

Para participar do Processo Seletivo Educacional Agendado acesse: 

www.funam.com.br e preencha o formulário de inscrição online. 

DO ENSINO FUNDAMENTAL II AO ENSINO MÉDIO  

O Processo Seletivo Educacional Agendado 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 mediante agendamento, conforme data e horário definido pelo 

responsável. 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  

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


 

 

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

Assim:  

 O aluno que está cursando o 5º ano em 2020 receberá a prova do 6º ano 

2021.  

 O aluno que está cursando o 6º ano em 2020 receberá a prova do 7º ano 
2021. 

 O aluno que está cursando o 7º ano em 2020 receberá a prova do 8º ano 
2021. 

 O aluno que está cursando o 8º ano em 2020 receberá a prova do 9º ano 
2021. 

 O aluno que está cursando o 9º ano em 2020 receberá a prova do 1º ano 
do ensino médio 2021. 

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

 O aluno que está cursando 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 1 questão dissertativa sobre temas 

da atualidade. 

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

A questão dissertativa valerá 25 pontos, totalizando 25 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 mediante agendamento da 

data e horário. 

 

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

dentro do tempo de 2 (duas) horas, estabelecido pela comissão 

organizadora do Processo Seletivo Educacional Agendado 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. Você deverá acessar as questões do PROCESSO SELETIVO 

EDUCACIONAL AGENDADO 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 as questões que você assinalou para 

posterior conferência.  

 

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

definidos pela Direção do COLÉGIO FUNAM PIRAPORA.  

BOLSAS  

Serão concedidas bolsas de até 25% nas mensalidades para cada série do 

Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, para o ano 2021.  

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS  

 

Os resultados serão comunicados aos responsáveis através do telefone e e-

mail cadastrados na inscrição do candidato no prazo de até 72horas após a 

realização da prova. 



 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 

➔ Condições válidas somente para matrículas efetivadas até o dia 

22/12/2020  

➔ NÃO CONCORRERÁ À BOLSA O CANDIDATO QUE:  

● Não realizar a inscrição no Processo Seletivo Agendado para Concessão 

de Bolsas COLÉGIO FUNAM PIRAPORA 2021 no site www.funam.com.br  

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

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

online.  

 


