
                                                                                                                             

 
CONCURSO PARA BOLSAS DE ESTUDOS/2019 

REGULAMENTO 
 

O Colégio Criativo, sito à Alameda dos Heliótropos, n° 3-28. CEP 17.020-490, Bauru-SP, informa que estão 
abertas as inscrições para o concurso de BOLSAS DE ESTUDOS aos candidatos das redes públicas e 
particulares que ingressarão no 6° ano do Ensino Fundamental e na 1ª série do Ensino Médio em 2019. 
Para tanto, a escolha será feita segundo o desempenho dos candidatos nas provas e de acordo com o 
número de bolsas oferecidas e vagas correspondentes. 
 
1. Das inscrições 
1.1. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas on-line, preenchendo o formulário disponível no 
site do colégio (www.colegiocriativo.com.br) ou pessoalmente, entregando a ficha de inscrição na recepção 
do colégio, das 7h-18h, apresentando um documento de identificação com foto recente. 
1.2. As inscrições poderão ser feitas no período de 04/10/2018 até 25/10/2018. 
1.3. Somente poderão participar do referido concurso os candidatos que ingressarão no ano e série 
previstos neste edital. 
1.4. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas e condições estabelecidas nesse 
Regulamento. 
 
2. Das provas 
2.1. Data: 27/10/2018 (sábado). 
2.2. Horário: das 9h às 12h. 
2.3. Local: Colégio Criativo, Alameda dos Heliótropos,3-69. 
2.4. O candidato deverá obrigatoriamente portar um documento de identificação com foto (carteira de 
identidade, passaporte ou identidade estudantil). 
2.5. O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 15 minutos, munido com caneta 
esferográfica preta ou azul, lápis e borracha. 
2.6. O portão de acesso ao local da prova será aberto às 8h. 
2.7.  Os portões serão fechados às 9h não será permitido o ingresso do canditado após esse horário.  
2.8. Não será permitido que o candidato faça a prova fora do local estipulado pela comissão organizadora. 
2.9. A prova será composta por 40 questões objetivas, de mesmo peso, onde o candidato deverá marcar 
somente uma alternativa na folha de respostas além de uma Redação, totalizando um máximo de 50 
pontos. 
2.9.1. Para os candidatos às bolsas do 6° ano do Ensino Fundamental, serão aplicadas 20 questões de 
Português e 20 questões de Matemática, além de uma Redação. 
2.9.2. Para os candidatos às bolsas da 1ª série do Ensino Médio, serão aplicadas 15 questões de Português, 
15 questões de Matemática e 05 questões de Geografia, 05 questões de História, 05 questões de Ciências 
além de uma Redação. 
2.10. A permanência mínima do candidato no local de prova é de uma hora e meia. 
2.11. Ao final da prova serão recolhidos o caderno de questões e o cartão de respostas. 
2.12. Não será permitido o uso e/ou porte de aparelhos eletrônicos (calculadora, tablets, celular, fones de 
ouvido, gravadores) e relógio durante a prova. 
2.13. O candidato poderá solicitar a utilização do banheiro junto ao fiscal, sendo supervisionado pelo 
coordenador do concurso. 
2.14. Não será concedida a revisão de provas ou a recontagem de pontos, não cabendo recursos quanto ao 
seu procedimento, conteúdo ou julgamento. 
2.15. Não haverá segunda chamada para a prova. O candidato ausente, por qualquer motivo, será 
eliminado do concurso. 
 
 



3. Da classificação 
3.1. Para concorrer às bolsas, o estudante deverá acertar no mínimo 80% das questões objetivas e não tirar 
zero na Redação. 
3.2. Para o objetivo deste edital, serão concedidas bolsas com descontos percentuais abaixo indicados para 
cada ano/série letivo(a) aos melhores candidatos colocados: 

Classificação 
do candidato 

Percentual de 
desconto 

Número de bolsas 

6° ano E.F. 1ª série E.M. 

1° 80% 01 01 

2° 50% 01 01 

3° 30% 02 02 

4° ao 15°  20% 06 06 

3.3. Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas são pessoais e intransferíveis . Serão aplicados sobre o 
valor das mensalidades de 2019 e terão validade somente para o ano letivo de 2019. 
3.4. As bolsas serão exclusivamente às mensalidades escolares. Quaisquer outros custos, como material 
didático e paradidático, uniforme escolar, transporte, alimentação, excursões, cursos extras, provas 
substitutivas e outras despesas necessárias à frequência ao Colégio ao longo do ano letivo ficarão 
integralmente a cargo do responsável pelo candidato. 
3.5. Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas não se acumulam com nenhum outro desconto 
porventura já concedido ao candidato, tais como desconto de dependentes, convênios, entre outros. 
Portanto, deverá o candidato optar pelo maior desconto. 
3.6. Em caso de empate na pontuação final, os critérios para desempate seguirão a seguinte ordem: 
-  nota de redação; 
-  nota de Português; 
- nota de Matemática; 
- nota de Conhecimentos Gerais; 
- aluno mais novo. 
 
4. Da divulgação dos resultados e matrículas 
4.1. Os resultados serão divulgados até o dia 06/11/2018 no site e no Colégio Criativo.  
4.2. Para garantir a bolsa de estudo, o candidato classificado deverá efetuar a matrícula até o dia 
09/11/2018. Após essa data, o candidato perderá o direito ao benefício. 
4.2. A efetivação da matrícula está condicionada à apresentação de toda a documentação exigida pela 
escola. 
 
5. Das disposições gerais 
5.1. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato ingressar no local de realização das 
provas após o horário fixado para início.  
5.2. O candidato que utilizar meios ilícitos durante a prova, a critério da Comissão Organizadora, ou 
perturbar a ordem dos trabalhos estará automaticamente desclassificado. 
5.3. Os possíveis casos omissos nesse Regulamento serão resolvidos pela equipe gestora do Colégio 
Criativo. 
 
 

Bauru, 04 de outubro de 2018 
 
 

 

 

 

 



 

Conteúdos programáticos 
6° ano do Ensino Fundamental 
 
Língua Portuguesa  

 Interpretação de texto  

 Gênero textual 

 Classe de palavras (artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção)  

 Acentuação  

 Pontuação  

 Interjeição  

 Redação 
 
Matemática  

 Sistema de numeração decimal  

 Situações problema envolvendo as 4 operações  

 Frações  

 Números decimais  

 Ângulos  

 Porcentagem  

 Área  

 Perímetro  

 Tabelas e gráficos  

 Média aritmética  

 MMC  

 MDC  

 Medidas de tempo, capacidade, massa, volume e temperatura 



Conteúdos programáticos 
1ª série do Ensino Médio 
Língua Portuguesa  

 Produção de texto argumentativo  

 Interpretação de texto  

 Tempos e modos verbais  

 Pontuação  

 Acentuação gráfica  

 Análise sintática do período simples  

 Período composto por coordenação  

 Período composto por subordinação  

 Concordância verbal e nominal  

 Variedades linguísticas  

 Denotação e conotação  

 Figuras de linguagem  
 
Matemática  

 Operações e problemas envolvendo números 
inteiros, frações, números decimais e radicais.  

 Expressões numéricas em IR  

 Área e perímetro de polígonos  

 Propriedades dos quadriláteros e dos triângulos  

 Ângulos formados por retas paralelas cortadas 
por uma reta transversal  

 Comprimento da circunferência  

 Medidas de comprimento, medidas de massa, 
medidas de capacidade e de volume.  

 Equações e sistemas do 1º grau  

 Problemas envolvendo resolução de equações e 
sistemas do 1º grau  

 Simplificação de radicais  

 Operações com radicais  

 Equações do 2º grau - completas e incompletas  

 Problemas envolvendo equações e sistemas de 
equações do 2º grau  

 Equações biquadradas e equações irracionais  

 Leitura e interpretação de gráficos de barras, de 
setores, de linhas e pictogramas  

 Médias aritméticas simples e ponderadas  

 Semelhança de polígonos  

 Teorema de Tales  

 Teorema de Pitágoras  

 Lógica básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais  
Geografia  

 A Segunda Guerra Mundial  

 O BRIC e os blocos econômicos dos países 
emergentes  

 O MERCOSUL  

 Oriente Médio  

 América do Norte e a América Anglo-Saxônica  
 
História  

 República Velha  

 Primeira Guerra Mundial  

 Estado Novo  

 Guerra Fria  
 
Ciências  

 Modelo atômico de Dalton  

 Modelo atômico de Thomson  

 Modelo atômico de Rutherford  

 Cinemática – o estudo do movimento  

 Energia Cinética (Ecin)  

 Energia Potencial (Epot)  

 Leis de Newton  

 Ligações químicas  

 Termologia  

 Eletrostática e eletrodinâmica 


