
 

 

Regulamento para Prova Seletiva para Bolsa de Estudos 

A Prova Seletiva do Colégio Ipiranga concederá Bolsas de Estudos aos 

alunos “novos”, que cursarão, em 2021, do 6º ano do Ensino Fundamental até a 

3ª série do Ensino Médio. 

1. Das inscrições. 

1.1 - A inscrição é gratuita e deve ser feita através do link 

https://forms.gle/1mwrKebJXc3veCDp8 ou presencialmente na 

recepção do Colégio, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 

17h, até o dia 10/12/2020. 

1.2 - A responsabilidade e veracidade dos dados cadastrais, solicitados 

no formulário de inscrição, são do participante e qualquer 

irregularidade, mesmo que constatada após a realização da prova, 

pode acarretar anulação dos benefícios concedidos pela escola. 

1.3 - A Prova Seletiva para Bolsas de Estudos, destina-se apenas a 

estudantes de outras escolas, não sendo válida a participação de 

estudantes já matriculados no Colégio Ipiranga. 

2. Do funcionamento e das especificidades da prova. 

2.1 - Este evento é composto por uma prova presencial, a ser realizada 

no dia 12/12/2020, a partir das 7h30min. 

2.2 - O acesso ao local será pela entrada principal do Colégio. 

2.3 - O aluno deverá chegar ao local da prova, de preferência, 20 

minutos antes do início. 

2.4 - Para acessar a prova, o participante deverá ter em mãos um 

documento oficial, com foto, e caneta preta ou azul. 

2.5 - O tempo máximo para a realização da prova será de quatro horas; 

2.6 - Ao término do tempo estipulado, o estudante deverá entregar a 

prova, mesmo não tendo preenchido todo o gabarito. 

2.7 - Eventuais dúvidas nos enunciados e nas respostas das questões 

propostas serão resolvidas pela Direção e Coordenação da escola. 

3. Da composição da prova. 

3.1 - Cada prova será composta por questões de múltipla escolha e 

varia em quantidade de questões e disciplinas cobradas pela grade 



 

 

curricular do Colégio Ipiranga, de acordo com o ano/série, da 

seguinte forma: 

3.1.1 Para alunos que irão cursar, em 2021, o 6º ano do 

Ensino Fundamental: prova com 45 questões de 

múltipla escolha sobre conteúdos de 5º ano, 

conhecimentos gerais e atualidades. 

3.1.2 Para alunos que irão cursar, em 2021, o 7º ano do 

Ensino Fundamental: prova com 45 questões de 

múltipla escolha sobre conteúdos de 6º ano, 

conhecimentos gerais e atualidades. 

3.1.3 Para alunos que irão cursar, em 2021, o 8º ano do 

Ensino Fundamental: prova com 49 questões de 

múltipla escolha sobre conteúdos de 7º ano, 

conhecimentos gerais e atualidades. 

3.1.4 Para alunos que irão cursar, em 2021, o 9º ano do 

Ensino Fundamental: prova com 59 questões de 

múltipla escolha sobre conteúdos de 8º ano, 

conhecimentos gerais e atualidades. 

3.1.5 Para alunos que irão cursar, em 2021, a 1ª série do 

Ensino Médio: prova com 70 questões de múltipla 

escolha sobre conteúdos de 9º ano, conhecimentos 

gerais e atualidades. 

3.1.6 Para alunos que irão cursar, em 2021, a 2ª série do 

Ensino Médio: prova com 70 questões de múltipla 

escolha sobre conteúdos de 1ª série do Ensino 

Médio, conhecimentos gerais e atualidades. 

3.1.7 Para alunos que irão cursar, em 2021, a 3ª série do 

Ensino Médio: prova com 71 questões de múltipla 

escolha sobre conteúdos de 2ª série do Ensino 

Médio, conhecimentos gerais e atualidades. 

 

4. Dos resultados e classificação final. 

4.1 - A classificação será definida pelo percentual de acertos na prova 

de cada participante; 



 

 

4.2 - Caso uma ou mais questões da prova sejam canceladas pela 

Comissão Organizadora, por inconsistência ou erro técnico, todos 

os participantes serão bonificados com a respectiva pontuação. 

4.3 - Os resultados da prova, assim como os respectivos descontos 

concedidos, serão comunicados de forma presencial, pelo diretor 

da Escola.  

5. Itens não previstos neste Regulamento serão analisados e resolvidos pela 

Direção e Coordenação do Colégio Ipiranga. 

 

 

 

  

 

 

 


