
 
 

 
 

CONCURSO DE BOLSAS PARA NOVATOS 2022 - EDITAL 

 

O COLÉGIO ALPHA, estabeleceu o Concurso de Bolsas de Estudos para Novatos, 

exclusivamente para estudantes de outras escolas, candidatos a vagas para o 1º ano do Ensino 

médio, 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é conhecer futuros estudantes e 

oferecer descontos nas mensalidades do próximo ano letivo. 

Os candidatos ao concurso de bolsas de estudo 2022, serão submetidos a avaliações, no formato 

presencial, conforme as regras abaixo, sendo contemplados seis primeiros colocados para o 1º 

ano do Ensino Médio 2022 e os cinco primeiros colocados nas turmas do 6º e 7º ano do Ensino 

Fundamental 2022, de acordo com os seguintes critérios: 

 PARA O ESTUDANTES DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

➢ O 1º e 2º lugar geral da série no concurso, receberá BOLSA INTEGRAL, nas doze 

mensalidades para o ano letivo de 2022 na respectiva série; 

➢ O 3º e 4º lugar geral da série no concurso, receberá bolsa parcial de 50%, nas doze 

mensalidades para o ano letivo de 2022 na respectiva série; 

➢ O 5º e 6º lugar geral da série no concurso, receberá bolsa parcial de 30%, nas doze 

mensalidades para o ano letivo de 2022 na respectiva série; 

 

PARA OS ESTUDANTES DOS 6º E 7º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

➢ O 1º lugar geral da série no concurso, receberá BOLSA INTEGRAL, nas doze 

mensalidades para o ano letivo de 2022 na respectiva série; 

➢ O 2º e 3º lugar geral da série no concurso, receberá bolsa parcial de 50%, nas doze 

mensalidades para o ano letivo de 2022 na respectiva série; 

➢ O 4º e 5º lugar geral da série no concurso, receberá bolsa parcial de 30%, nas doze 

mensalidades para o ano letivo de 2022 na respectiva série; 

➢ As vagas serão ofertas para o turno da tarde; 

 

Inscrição 

1. A inscrição é gratuita e deverá ser feita pelo site https://colegio.alpha.edu.br/ , procurar a 

aba CONCURSO DE BOLSAS 2022. 

2.  O candidato deverá realizar a inscrição até o dia 12 de novembro de 2021. 

3. No ato da inscrição o candidato deverá acessar o link referente a série pretendida para 

2022. 

https://colegio.alpha.edu.br/


 
 

 
 

4. Estudantes já matriculados no ALPHA, não podem participar das bolsas; 

5. Ao se inscrever no concurso de bolsas 2022, o candidato ou o responsável assume a 

concordância com o estabelecido neste edital. 

6. Para ser contemplado no concurso de bolsas, o candidato deverá atingir média superior 

ou igual a (7,0) sete. Caso nenhum candidato alcance a média mínima, a bolsa não será 

concedida. 

 

Prova 

1. A prova será realizada no 24 de novembro (quarta-feira), das 14h às 17h, no Colégio 

Alpha. 

2. O candidato deverá chegar com antecedência de no mínimo, 20 minutos, após às 14h, 

nenhum candidato fará a prova, ficando desclassificado do certame. 

3. O candidato deverá trazer os seguintes materiais: documento de identidade com foto, 

cartão de vacinação de covid (se já tiver tomado pelo menos a 1ª dose, a partir de 12 

anos), lápis, borracha, caneta azul ou preta. 

4. A prova de bolsa possui a seguinte quantidade de questões, para o ano a ser cursado em 

2022. 

➢ 6º ano – 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de 

Matemática. 

➢ 7º ano – 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de 

Matemática. 

➢ 1º ano do Ensino Médio – 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Língua 

Portuguesa e 20 de Matemática. 

 

5. Não será permitido durante a realização das provas: 

➢ Uso de anotações impressos e consultas a livros. 

➢ Uso de celulares, aparelhos sonoros (mp3, mp4, smartphones, etc) 

➢ Uso de computadores portáteis, réguas, compassos e afins. 

 

6.  Caso o cartão de respostas não seja preenchido com caneta estereográfica azul ou preta, 

da maneira correta (explicada pelo fiscal), a participação do candidato, bem como os 

resultados serão anulados; 

7.  O candidato deverá assinar a ata de presença da sala e o cartão resposta para garantir 

a sua presença na prova de bolsa. A falta de assinatura pode eliminar a participação do 

candidato. 

8. O cartão resposta e o caderno de questões deverão ser entregues ao fiscal da sala. 



 
 

 
 

9. Não serão aceitos recursos de quaisquer naturezas para questões ou quaisquer critérios 
de avaliação.  

10. A escola estará preparada para receber os candidatos e as famílias de acordo com os 
protocolos sanitários. Os acompanhantes dos estudantes que desejarem aguardar os 
candidatos dentro da escola, deverão apresentar o cartão de vacinação da covid.  

 

 Resultados 

1. O resultado será entregue de forma presencial, com a presença do responsável pelo 

candidato. 

2. O resultado do concurso será divulgado 15 de dezembro, às 15h, no colégio.  

3. Em caso de empate, o desempate prevalecerá pela maior nota na prova de Português, 

permanecendo o empate, o desempate será feito pela nota de matemática; 

4. Os casos omissos serão deliberados pela diretoria; 

5. No dia da entrega dos resultados, será agendado a data de matrícula e serão informadas 

as documentações necessárias para os estudantes contemplados com as bolsas; 

 

BOLSA 

1. A bolsa inclui, exclusivamente as doze mensalidades, do ano letivo de 2022. Podendo 
ser renovada de acordo com o desempenho do aluno neste ano letivo; 

2. Não se aplica na bolsa materiais pedagógicos, atividades esportivas, atividades extra 
classe, passeios e demais despesas. 

3.  A bolsa é válida até a data informada para a entrega do resultado, após esta data a 
bolsa pode ser recalculada e liberada para outros estudantes. 

4. A bolsa é pessoal e intransferível, não podendo ser dada a outra pessoa. 
5. Caso ocorra atraso ou inadimplência no pagamento das mensalidades, o aluno poderá 

ter a concessão da bolsa suspensa. 
 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

6º ANO EM 2022 

LINGUA PORTUGUESA 

• Verbos: tempos verbais, modos verbais, número e pessoa 

• Substantivo abstrato e concreto  

• Ortografia: dígrafo, uso de Mal e Mau, uso de trás, atraz e atrás  



 
 

 
 

• Frase interrogativa direta e indireta  

• Pronomes interrogativos  

• Preposição  

• Pontuação  

• Adjetivo  

• Figura de Linguagem: Aliteração  

• Interjeição 

MATEMÁTICA 

• Sistema de numeração decimal.  
• Operações com números naturais. 
• Operações com números decimais.  
• Fração: Conceito, Leitura e representação gráfica;. 
• Gráficos: Barras, Colunas, linhas. 
• Pictogramas.  
• Área e perímetro. 
• Formas geométricas planas e espaciais.  
• Combinações.     

 
 
7º ANO EM 2022 

LINGUA PORTUGUESA 

• Fala e escrita; 

• Língua e linguagem; 

• Substantivo e adjetivo; 

• Palavras e campo de sentidos; 

• Os modos verbais; 

• Frase, oração e período. 

MATEMÁTICA 

• Leitura, escrita e interpretação de números naturais. 
• Operações aritméticas com números naturais. 
• Porcentagem. 
• Medidas e unidades de medidas de comprimento, área, volume, capacidade, massa, 

tempo. 
• Perímetros e área de figuras planas. 
• Volumes de figuras espaciais. 
• Leitura e interpretação de informações representadas em tabelas e gráficos. 



 
 

 
 

• Possibilidades e probabilidade/chance em eventos simples. 
 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO EM 2022 

LINGUA PORTUGUESA 

• Sujeito e predicado; 

• Identificação da estrutura sujeito + verbo de ligação + predicativo; 

• Transitividade verbal; Regência verbal e nominal x uso do português brasileiro coloquial 

oral; 

• Pronome relativo “que”; 

• Orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas; 

•  Orações subordinadas substantivas; 

• Crase; 

• Análise do fenômeno da disseminação das Fake News; 

• Escrita textual de acordo com a norma padrão; 

• Relações de sentido das conjunções (e locuções conjuntivas) em orações coordenadas 

e subordinadas; 

• Interpretação textual. 

 

MATEMÁTICA 

• Problemas com as quatro operações. 
• Operações e problemas com frações. 
• Operações e problemas com números decimais. 
• Potenciação e Radiciação. 
• Sistemas de medidas (comprimento, superfície, capacidade e volume). 
• Razão e Proporção. 
• Regra de três simples e composta. 
• Porcentagem. 
• Médias aritmética e ponderada 
• Equações algébricas de 1º e 2º grau. 
• Ângulos (conceitos, classificação medidas). 
• Área das figuras planas (retângulo, triângulo, quadrado, paralelogramo, losango). 
• Circunferência e Círculo. 
• Ângulos (conceitos, classificação medidas). 
• Triângulos e suas classificações. 

 

Desejamos a todos os candidatos uma boa prova! 


