TESTE DE SELEÇÃO ALUNOS MAC / 2021
EDITAL 2021
Bem-vindos ao processo de teste de seleção para novos alunos do colégio MAC. Uma vez que somos
uma escola de referência em vanguarda e excelência acadêmica. Por apresentar o que há de melhor
em inovação, tecnologia e muito mais. Pois trabalhamos com metodologias que lhes auxiliam na
construção da sua identidade, e do seu caminho pessoal e profissional. Ressaltando que há alguns
anos, atendemos nossos alunos por meio das plataformas digitais da Google For Education, e do High
School, que é o Ensino Médio Americano. E em 2021, teremos o Middle School para o Fundamental II.
Agora ficou muito mais fácil você se preparar para ingressar nas escolas e universidades Norte
Americanas! Desta forma, será um imenso prazer atendê-los para o ano letivo de 2021.

I.

INSCRIÇÃO

Realizadas por meio de geração do boleto bancário, disponível no site: https://colegiomac.com, até
o dia 27/11/2020, investindo a taxa de R$13,89 (Treze reais e oitenta e nove centavos).

PROCESSOS
1º PROCESSO
TURMA / A
(manhã)
TURMA / B
(tarde)

2º PROCESSO

TURMA / A
(manhã)
TURMA / B
(tarde)

INSCRIÇÃO

Até 23/10/20
(sexta-feira)

INSCRIÇÃO

DATA DO
TESTE
26/10/2020
(segunda-feira)

DATA DO
TESTE

HORÁRIO
DO TESTE
09h às 12h

RESULTADO

ENTREVISTA

28/10/2020

28/10/2020

RESULTADO

ENTREVISTA

02/12/2020

02/12/2020

14h às 17h

HORÁRIO
DO TESTE

09h às 12h
Até 27/11/20
(sexta-feira)

30/11/20
(segunda-feira)
14h às 17h

No momento da inscrição, o candidato agenda a data/horário para realização do teste na instituição,
de acordo com a disponibilidade de vagas. O resultado será entregue na secretaria do colégio.
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II.

RESULTADO E ENTREVISTA

Após a obtenção dos resultados do teste, o candidato é convidado para uma entrevista com a
Coordenação Pedagógica, juntamente com seus Pais e/ou Responsáveis. E encaminhado ao
financeiro para as informações de matrícula.

III.

TAXA DE INSCRIÇÃO

R$13,89 (Treze reais e oitenta e nove centavos), a pagar por meio de boleto bancário.

IV.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO

1. Inscrições do preenchimento do formulário disponível na secretaria do colégio;
2. Pagamento da taxa de inscrição R$13,89 (Treze reais e oitenta e nove centavos);
3. Apresentação de documento oficial com foto (RG/CPF) do candidato e do responsável, se
menor de idade o candidato, no dia de aplicação do teste, descrita no item 6 deste edital;
4. O candidato deve apresentar-se no local do teste (Colégio MAC) com no mínimo 30’ (minutos)
de antecedência;
5. Será ofertada 1 (uma) bolsa integral pelas duas datas do teste de seleção;
6. O candidato com melhor/maior desempenho, definido em percentual, dentre os que
alcançarem resultado acima de 84%, ganhará a bolsa integral: 100% de desconto nas
mensalidades;
7. Se houver empate, o primeiro critério de desempate será a maior idade. O segundo critério
será a maior nota de matemática;
8. Os candidatos com desempenho entre 60% e 84%, ganham desconto de 50% nas
mensalidades;
9. Os candidatos com desempenho inferior a 60% ganham 40% de desconto nas mensalidades;
10. O candidato não pode fazer 02 (dois) testes para o mesmo ano letivo;
11. Os descontos (tanto integral quanto parciais) são válidos somente para o ano letivo de 2021;
12. Os descontos incidem somente sobre as mensalidades. Os demais itens como matrícula,
material didático, uniformes, dependências e outras taxas de serviços serão cobrados
integralmente;
13. Após o resultado, o aluno terá até o dia 30/12/2020 para efetuar a matrícula;
14. A data de vencimento das mensalidades é dia 05 (cinco) de cada mês, a partir de
fevereiro/2021;
15. O desconto é válido para pagamento até a data de vencimento. Após esta data, será cobrado
o valor integral da mensalidade;
16. O candidato e seu responsável ficam cientes da utilização sem ônus, do nome, da voz e da
imagem do(a) candidato(a) na divulgação, por qualquer meio de comunicação das atividades
do colégio, para fins exclusivos de divulgação da Escola e suas atividades, podendo, para
tanto, reproduzi-la ou divulgá-la na internet, jornais e todos os demais meios de comunicação,
público ou privado, bem como de quaisquer eventos educacionais e concursos de que o(a)
mesmo(a) participar, ressaltando que o uso da imagem, sempre respeitará a moral, os bons
costumes e a ordem política.
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V.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DIA DO TESTE DE SELEÇÃO



Comprovante de pagamento da inscrição;



RG e CPF do candidato, e do responsável se for menor de idade o candidato;



Cópia do Boletim Escolar (atualizado);



2 (dois) telefones para contato com Whatsapp;

VI.


OBSERVAÇÕES
Em caso de desistência ou de ausência no dia do teste presencial, não haverá devolução da
taxa de inscrição. Entretanto, o candidato ou responsável poderão entrar em contato com o
colégio por meio do telefone (91) 98425-7888 com a Sra. Agueda Cristina, informando a
ausência. E inscrever-se para o próximo processo caso haja vaga disponível, mediante o
pagamento da taxa de inscrição.



A inscrição, o pagamento da taxa e a participação do(a) candidato(a) no dia do teste, assim
como de um responsável, são requisitos obrigatórios para classificação e efetivação para a
matrícula.

VII.

TESTE

O teste será composto por 20 questões objetivas de múltipla escolha (sendo 10 questões de Língua
Portuguesa e 10 questões de Matemática), da série atual do candidato. E será realizada por meio
de Formulário Google.
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VIII.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MATEMÁTICA

LÍNGUA PORTUGUESA

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

6º ANO:
Resolução de problemas
Sistema de Numeração Decimal.
Reconhecimento de múltiplos e divisores em
contextos do cotidiano.
Números fracionários

6º ANO:
Substantivo
Verbo/ tempos verbais
Numerais
Pronomes
Interpretação de textos
Adjetivos

7º ANO:
Problemas de mmc e mdc
Números Decimais
Adição E Subtração Com Decimais
Multiplicação Com Decimais

7º ANO:
Verbo/ tempos verbais
Artigo
Numerais
Adjetivos interpretação de textos

8º ANO:
Regra de três simples e composta
Ângulos Frações Do Grau
Adição E Subtração De Ângulos
Expressões Algébricas

8º ANO:
Interpretação de textos
Preposição
Sujeito de predicado

9º ANO:
Triângulos e quadriláteros
Números Naturais Inteiros E Racionais
Pontos Retas E Planos
Ângulos complementares Suplementares e
Bissetriz

9º ANO:
Figura de linguagens
Intertextualidade
Aposto e vocativo
Objeto direto e indireto
Adjunto adverbial e adjunto adnominal
Predicativo
Sujeito e predicado

ENSINO MÉDIO
1º ANO:
Semelhança de triângulos
Teorema de Pitágoras
Cálculo De Produtos Notáveis
Cálculo De Produtos Notáveis

ENSINO MÉDIO
1º ANO:
Compreensão e interpretação textual
Colocação pronominal
Regras de acentuação gráfica

2º ANO:
Progressão Aritmética e Progressão
Geométrica
Noções De Conjuntos
Semelhança De Figuras
Semelhança De Triângulos

2º ANO:
Compreensão e interpretação textual
Colocação Pronominal
Processos de formação de palavras
Figuras de linguagem

3º ANO:
Semelhança de triângulos;
Relação de Euller;
Volumes
Áreas.
A Circunferência Trigonométrica

3º ano
Compreensão e interpretação textual
Classificação do predicado
Vozes verbais
Tipos de sujeito
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IX.

APROVAÇÃO

O teste de seleção possui finalidade para aprovação de descontos nas mensalidades e bolsas de
estudo (parcial e total) na ficha financeira do aluno. A aquisição de uma dessas opções será
informada na divulgação do resultado final, visto que para a obtenção desse, o aluno passará pela
avaliação quantitativa (teste) e qualitativa (entrevista), conforme informado no item 3 deste edital.

Estamos à disposição, para o esclarecimento de dúvidas e informações.

Colégio MAC
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