
 

 

 
 

COLÉGIO FORÇA MÁXIMA REGULAMENTO DO BOLSÃO 2023  

 

I. Introdução 

 

 Parabéns a você por estar buscando um colégio de qualidade comprovada. Você 

já está se mostrando um vencedor. O mundo oferece muitas facilidades, mas as coisas 

boas da vida são conquistadas com muito esforço! O COLÉGIO FORÇA MÁXIMA 

acredita em você e tentará ajudá-lo a transformar seus sonhos para o futuro em 

realidade. Aqui você terá as informações sobre este concurso de bolsas e, desde já, 

queremos que você saiba que estamos à sua disposição para tirar quaisquer dúvidas que, 

porventura, apareçam.  

 

II. Aplicação das Provas  

 

As provas serão aplicadas no dia 03/09/2022 no horário das 9h as 11h da manhã. 

Não haverá, em hipótese alguma, a aplicação de segunda chamada. Não será permitido 

o uso de aparelhos eletrônicos no decorrer da prova e o aluno que se utilizar de meios 

ilícitos para a obtenção do seu resultado será eliminado do concurso, ainda que esta 

constatação se dê após a realização do mesmo. A duração da prova é de 2h, e nenhum 

candidato poderá ausentar-se do local de prova antes que se complete, pelo menos, 1h.  

O candidato só poderá realizar a prova, mediante confirmação de inscrição.  

A prova será adaptada aos diferentes segmentos, seguindo o padrão de prova e de 

pontuação:  

 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 

1º ano  

- 10 atividades para o reconhecimento de formas, cores, números, letras e palavras. 

Demonstrar habilidade com traço, pintura e preenchimento de formas e objetos. 

Reconhecimento de objetos, lugares e paisagens. - 10 pontos por atividade.  

 

2º ano  

- 10 questões discursivas (5 de Matemática, 5 de Língua Portuguesa).  

- 10 pontos por questão.  

 

3º a 5º ano  

 

- 20 questões discursivas (7 de Matemática, 7 de Língua Portuguesa, 6 de Língua 

Inglesa. 

- 5 pontos por questão.  

 

 



 

Ensino Fundamental Anos Finais 

 

6º a 9º ano  

 

- 20 questões objetivas (8 de Matemática, 8 de Língua Portuguesa e 4 de 

Conhecimentos Gerais).  

– Cada questão de Matemática, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais valerá 5 

pontos.  

 

Ensino Médio  

 

1ª a 3ª série  

 

- 20 questões objetivas (8 de Matemática, 8 de Língua Portuguesa e 4 de 

Conhecimentos Gerais)   

- Cada questão de Matemática, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais valerá 5 

pontos. 

 Os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio que 

permanecerem na sala de provas até o encerramento da mesma poderão levar o caderno 

de questões para casa.  

 

III. Divulgação do gabarito e Prazo para recurso 

 

 Os gabaritos serão divulgados no próprio dia da prova, duas horas após o 

encerramento de todas as provas, em cartazes afixados na secretaria da escola e na 

Internet através do site www.colegioforcamaxima.com.br, todo questionamento deverá 

ser protocolado até às 9 horas do dia 06/09/2022 (terça-feira). Findo este prazo, não será 

mais questionado o gabarito, pois serão iniciadas as correções dos cartões-respostas.  

 

IV. Divulgação dos resultados  

 

Os resultados serão divulgados, a partir do dia 12 de Setembro de 2022 

(segunda-feira) na secretaria da escola através da carta resultado, que irá conter todas as 

informações sobre os descontos e procedimentos para a efetivação da matrícula.  

 

V. Quantidade de bolsas oferecidas  

 

Em cada Unidade do Colégio Força Máxima será oferecida as seguintes 

quantidades de bolsas:  

-Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) Bolsas de 25%, 20%, 15%, 

10% e 5%. A quantidade de bolsas não são limitadas, elas são obtidas de acordo com a 

nota do candidato.  

-Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio  

• 1 bolsa de 100% para cada turma;  

• 1 bolsa de 75% para cada turma;  

• 1 bolsa de 50% para cada turma;  

Após o candidato se qualificar para as bolsas acima, ou seja, alcançando o 

percentual necessário para obtê-las, faremos a classificação dentro de cada turma para 

obtermos o ranking. 

Para as bolsas de 25%, 20%, 15%, 10% e 5%. A quantidade de bolsas não são 

limitadas, elas são obtidas de acordo com a nota do candidato.  

 



 

 

VI. Critérios para distribuição de bolsas  

 

-Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  

• Para obter a bolsa de 25%, o candidato deve obter nota superior a 70;  

• Para obter a bolsa de 20%, o candidato deve atingir nota maior que 60 e menor 

ou igual a 70;  

• Para obter a bolsa de 15%, o candidato deve atingir nota maior que 50 e menor 

ou igual a 60;  

• Para obter a bolsa de 10%, o candidato deve atingir nota maior que 40 e menor 

ou igual a 50;  

• Para obter a bolsa de 5%, o candidato deve atingir nota menor ou igual a 40. 

  

-Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio  

 

• Para concorrer à bolsa de 100%, o candidato deve obter nota superior a 90 e ser 

o 1º lugar da sua turma ;  

• Para concorrer à bolsa de 75%, o candidato deve atingir nota maior que 80 e 

menor ou igual a 90 e ser o 2º lugar da sua turma ou colocação superior;  

• Para concorrer à bolsa de 50%, o candidato deve atingir nota maior que 70 e 

menor ou igual a 80 e ser o 3º lugar da sua turma ou colocação superior;  

• Para obter a bolsa de 25%, o candidato deve atingir nota maior que 60 e menor 

ou igual a 70;  

• Para obter a bolsa de 15%, o candidato deve atingir nota maior que 50 e menor 

ou igual a 60;  

• Para obter a bolsa de 10%, o candidato deve atingir nota maior que 40 e menor 

ou igual a 50;  

• Para obter a bolsa de 5%, o candidato deve atingir nota maior que 30 e menor 

ou igual a 40.  

 

Obs: Serão desclassificados os candidatos que atingirem nota menor ou igual a 

30.  

VII. Critérios de desempate  

 

-Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  

 

Não existem critérios de desempate para o Fundamental I. Se o candidato atingir 

a nota, ele ganha o desconto.  

 

-Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio  

 

Para as bolsas de 100%, 75% e 50%, a concorrência será entre os candidatos da 

mesma turma. Segue abaixo o critério de desempate:  

 

1. Nota de Língua Portuguesa;  

2. Nota de Matemática;  

3. Candidato mais novo.  

 

Para as bolsas de 25%, 20%, 15%, 10% e 5%, não existem critérios de 

desempate. Se o candidato atingir a nota, ele ganha o desconto.  

 

VI. Condições para a matrícula com o desconto obtido:  



 

O desconto será válido para matrículas efetuadas até o dia 14 de Outubro de 

2022 ou antes, caso se esgotem as vagas disponíveis para cada série. Caso o número de 

vagas já se tenha esgotado, será facultada a inscrição em uma lista de espera. Os 

descontos obtidos são pessoais, intransferíveis, válidos somente para 2023 e apenas 

quando utilizados para a série indicada na ficha de inscrição (exceto em caso de 

repetência), não serão válidos se constatado algum tipo de fraude na sua obtenção e 

poderão ser cancelados em caso de falta considerada grave de acordo com o Regimento 

Escolar.  

VIII. Início das matrículas  

 

As matrículas já estão abertas e respeitando as normas descritas nos itens 

anteriores com validade até o dia 14/10/2022. Obrigado pela preferência! COLÉGIO 

FORÇA MÁXIMA, MAIS QUE UM COLÉGIO, UMA FAMÍLIA!!! 

 


