
 

 

INSTRUÇÕES – CONCURSO DE BOLSAS 2020 – 14/09/2019 

Data da Prova: 14 de setembro de 2019 - Sábado 

Local: Colégio FAAG   

Início da Prova: 9h00 

Término da Prova: 12h00 

Ou 

Início da Prova: 13h00 

Término da Prova: 16h00 

Inscrição: Os interessados deverão fazer sua inscrição na Secretaria do Colégio FAAG até às 18h00 do 

dia 12/09/2019 (5ª feira). 

Estrutura da Prova:  

♪ Ensino Fundamental II: 

 6° Ano: 31 questões de múltipla escolha + Redação. 

Conteúdo das Questões: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. 

 7º, 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental II:  40 questões de múltipla escolha + Redação. 

♪ Ensino Médio: 

 1º, 2º e 3º Anos: 40 questões de múltipla escolha + Redação; 

Conteúdo das Questões: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, História, Geografia e Ciências Físicas 

e Biológicas (Química, Física e Biologia). 

Classificação: Para a classificação será considerado o total de questões corretamente respondidas e 

mais a nota da Redação. As questões rasuradas serão canceladas.  Em caso de empate, o primeiro 

critério para o desempate será a nota da Redação. Se persistir o empate, o segundo critério será o número 

de acertos de questões de Língua Portuguesa, o terceiro critério será o número de acertos de questões de 

Matemática, o quarto critério será o número de acertos de questões de História, o quinto critério será o 

número de acertos de questões de Geografia, o sexto critério será o número de acertos de questões de 

Biologia, o sétimo critério será o número de acertos de questões de Física, o oitavo critério será o número 



 

 

de acertos de questões de Química e, se necessário, o nono critério será o número de acertos de 

questões de Inglês. 

Bolsas: Serão oferecidas 04 bolsas para cada série/ano, sendo: 

 1º Colocado – 75% de desconto;  

 2º Colocado – 50% de desconto;  

 3º Colocado - 30% de desconto;  

 4º Colocado - 20% de desconto;  

Observações:   

1. A Bolsa terá validade para o ano letivo de 2020. A manutenção da bolsa durante o ano letivo de 2020 

estará condicionada à necessidade do aluno manter uma média global mínima 7,0 por bimestre.  

2.  O Material Didático e outras despesas escolares e extra escolares não estão inclusas na bolsa 

oferecida.  

3. O aluno contemplado com a Bolsa deverá efetuar sua matrícula até o dia 11 do mês de outubro  de 

2019. Caso contrário, perderá o direito à Bolsa. 

4. O resultado será divulgado a partir de 05/10/2019, no site do Colégio (http://www.colegiofaag.com.br) 

e/ou pelo telefone: 3262-9400.  

5. No dia 14/09/2019 -  Sábado - Concurso de Bolsas o aluno deverá:  

   Chegar com antecedência, pois não será permitida a entrada após às 9h00 e no período da tarde 

até às 13h00; 

 Trazer o RG original para sua identificação;  

   Trazer Lápis Preto Nº 2 e/ou Lapiseira, Borracha e Caneta Esferográfica Azul ou Preta; 

Observação: Não será permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico. 

Dúvidas: Para eventuais dúvidas, o interessado deverá entrar em contato com a Secretaria do Colégio 

FAAG, através do telefone (14) 3262-9400 ou de e mail, que deverá ser encaminhado para a 

acadêmica@faag.com.br. 

http://www.colegiofaag.com.br/

