
         COLÉGIO PRESBITERIANO QUINZE DE NOVEMBRO 

BOLSA QUINZE - 2022 – TURNO: TARDE 

 

E D I T A L 
 

 

Edital de convocação para inscrição e seleção para o BOLSA QUINZE 2022, destinado a candidatos a estudante 

do 6° ao 9° ano (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio, para o turno da tarde, 

do Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro. 

 

O diretor do Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro, Rev. Eudes Ferreira de Oliveira, torna público que serão 

realizadas as inscrições para o BOLSA QUINZE 2022 - programa de descontos destinado a estudantes do 6° ao 

9° ano (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio, para o TURNO DA TARDE - 

cujo processo obedecerá às normas deste EDITAL. 

 

 

1.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1.1. Declarar a série para a qual se submete ao exame de seleção.  

1.2. O candidato proveniente de outra escola deverá comprovar, por declaração da instituição de origem, a série 

em que está matriculado no ano em curso. 

1.3. Conhecer e aceitar as normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 01/07/2021 a 29/10/2021, no horário das 8h às 12h (de segunda 

a sexta), na recepção do Colégio. 

2.2. A taxa de inscrição é R$ 50,00 (cinquenta reais). 

2.3. São necessários para a inscrição os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento, declaração de 

vínculo da Escola de origem para candidatos provenientes de outras instituições, duas fotos 3X4 recentes e iguais, 

comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

2.3.1. Os documentos exigidos no ato da inscrição não serão devolvidos. 

 

3. DAS PROVAS 

3.1. As provas para esta seleção serão elaboradas por professores do Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro, 

seguindo os conteúdos programáticos definidos pela Equipe Pedagógica. 

3.2. O processo de seleção compreenderá provas escritas de múltipla escolha, elaboradas conforme os programas 

anexos a esse documento e distribuídos no ato da inscrição. 

3.3. Os candidatos a estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamental farão prova de Português e Matemática. Os 

candidatos para os demais anos do Ensino Fundamental farão prova de Português, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Língua Estrangeira: Inglês. Os candidatos à 1ª Série serão submetidos a avaliações de 

Português, Matemática, História, Geografia e Língua Estrangeira: Inglês. Para a 2ª Série, as provas serão de 

Português e Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Língua Estrangeira: Inglês. 

3.4. O número de questões que constitui cada prova consta no conteúdo programático distribuído no ato da 

inscrição. 

3.5. As provas de seleção serão realizadas no dia 11/12/2021 (sábado), das 8h às 12h, no Colégio Presbiteriano 

Quinze de Novembro. 

3.6. O acesso ao local das provas será permitido até às 8h, no entanto, aconselhamos chegar com 1 hora de 

antecedência. A indicação exata do local constará no Cartão de Identificação. 

3.7. Para ter acesso ao prédio, o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição e Cartão de Identificação 

recebidos no ato da inscrição. 

3.8. Após a divulgação dos resultados, as provas estarão disponíveis para candidatos ou pais/responsáveis, 

somente como consulta, sem que sejam retiradas do arquivo escolar. 



 

 

4.  DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

4.1. Em conformidade com a Lei nº 9.394/96, capítulo 4, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se 

inscrever neste programa de bolsas de estudos e a elas serão garantidas vagas, consoante os processos previstos 

neste edital. 

4.2. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar sua condição de deficiência na Ficha de 

Inscrição. Caso necessite de condição especial para realização da prova, deverá entregar LAUDO ou ATESTADO 

MÉDICO que descreva a espécie e o grau da deficiência, até um dia após o encerramento das inscrições. 

4.3. O candidato que necessite de prova especial adaptada a sua deficiência deverá solicitar no ato da inscrição, a 

fim de que sejam tomadas as devidas providências, sendo vedadas alterações posteriores. 

4.4 As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo 

critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado a resposta da solicitação em até 20 (vinte) dias após a 

inscrição. 

 

5. DOS CANDIDATOS SABATISTAS 

5.1 Para os candidatos que seguem religião que guarda o sábado, as provas serão realizadas na segunda-feira, dia 

13/12/21, das 8h às 12h. Para tanto, o responsável pelo candidato deverá preencher o campo específico na ficha 

de inscrição e apresentar, obrigatoriamente, documento comprobatório dessa guarda.  

5.2. O preenchimento do campo e a apresentação de documento constante no item acima deverão ser realizados 

no ato da inscrição, não sendo permitida, portanto, a complementação posterior desse processo. 

 

6.  DA CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

6.1. Os candidatos concorrerão a 7 (sete) vagas por série inscrita, que correspondem a descontos de até 40%, que 

serão concedidos conforme a ordem de classificação constante no item 7.1. 

6.2. A pontuação do candidato será o resultado do número de acertos obtidos nas provas, construído pela soma 

dos acertos alcançados em cada disciplina. 

6.3. Os candidatos que alcançarem de 60% a 100% dos acertos serão organizados em ordem decrescente e 

comporão a LISTA DOS APROVADOS. 

6.4. Os candidatos que obtiverem de 59% a 10% de acertos comporão a LISTA DOS CLASSIFICADOS. Abaixo 

de 10%, os candidatos estarão eliminados do processo. 

6.5. No caso do número de acertos iguais, para fins de organização das listas, serão utilizados como critérios de 

desempate, respectivamente: 

- apresentar deficiência devidamente comprovada no ato da inscrição; 

- maior quantidade de acerto na prova de Língua Portuguesa; 

- maior quantidade de acerto na prova de Matemática; 

- o candidato com menor idade. 

 

7. DOS DESCONTOS 

7.1 Os descontos serão concedidos para os primeiros 07 (sete) candidatos da LISTA DE APROVADOS de todas 

as séries do Ensino Fundamental – Anos Finais, 1ª e 2ª Série do Ensino Médio, atendendo ao seguinte parâmetro: 

- 1° lugar: 100% 

- 2° lugar: 90% 

- 3° lugar: 80% 

- 4° lugar: 70% 

- 5° lugar: 60% 

- 6° lugar: 50% 

- 7° lugar: 40% 

7.2 Os estudantes que compõem a lista de aprovados, a partir do 8º lugar, bem como os classificados, serão 

contemplados com 30% de desconto em suas mensalidades. 

7.3 O desconto alcançado pelo candidato nesta seleção só será concedido para a matrícula no TURNO DA TARDE 

e não será cumulativo a outros programas, projetos e benefícios oferecidos pelo Colégio. 

 



7.4 Uma vez classificado, o estudante deverá participar de uma nova seleção a cada ano, concorrendo aos 

descontos no ano/na série que cursará no ano letivo subsequente. 

 

 

8.  DOS RESULTADOS 

O resultado do processo será divulgado no dia 07/01/2022, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1 A matrícula dos estudantes que compõem a LISTA DOS APROVADOS deverá ocorrer, impreterivelmente, 

no período de 10 a 12/01/22, em horário das 8h às 12h. 

9.2 A matrícula dos estudantes classificados poderá acontecer no período de 18 a 31 de janeiro de 2022. 

9.3 No ato de matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos: original de transferência, cópia e 

original do Registro Civil ou cópia autenticada, 2 fotos 3x4 recentes e iguais. 

 

10. DA RECLASSIFICAÇÃO 

10.1. Os 07 (sete) primeiros estudantes da LISTA DE APROVADOS que não fizerem matrícula no período 

indicado serão substituídos pelo(a) candidato(a) imediatamente posterior na classificação, ocorrendo, assim, o 

processo de reclassificação. 

10.2. Apenas os alunos da LISTA DE APROVADOS, conforme o item 6.3, e com matrícula efetivada no prazo 

indicado no item 9.1. poderão ser considerados para a reclassificação. 

10.3. A reclassificação dos candidatos, caso ocorra, será divulgada no dia 17/01/22, no site do Colégio. 

10.4. Os pais dos estudantes reclassificados deverão comparecer ao Colégio até o dia 21/01/22 para assinar termo 

de ciência da reclassificação do estudante matriculado. 

10.5. Será considerada para efeito de desconto dos estudantes reclassificados a colocação obtida ao final desse 

processo. 

 

11.  DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

11.1. Será eliminado do processo de seleção o candidato que: 

- faltar à prova; 

- obtiver menos de 10% de acertos; 

- realizar consultas a dispositivos de comunicação, a materiais impressos ou quaisquer materiais capazes de 

armazenar sons, textos, dados ou imagens; 

- comparecer ao local de prova sem os documentos constantes no item 3.7; 

- não puder efetuar matrícula na série indicada no ato da inscrição; 

- não efetivar matrícula no período estipulado no item 9 deste Edital. 

 

Os casos omissos neste EDITAL serão resolvidos pela Coordenação Pedagógica e/ou pela Direção da Escola.      

 

                             

 

Garanhuns (PE), 07 de junho de 2021. 

    

 

Rev. Eudes Ferreira de Oliveira 

DIRETOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6°ANO (ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

NÚMERO DE QUESTÕES: 30 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Língua Portuguesa (15 QUESTÕES) 

 

 Interpretação textual. 

 Artigo definido e indefinido 

 Substantivo: classificação, gênero, número e grau 

 Adjetivo: gênero, número e grau 

 Numeral 

 Pronome (pessoal, possessivo, demonstrativo ) 

 Verbo (Conjugação do verbo regular) 

 Tipologia textual: Textos narrativos e textos descritivos 

 Tipos de narrador: personagem e observador 
 

 

Matemática (15 QUESTÕES) 

 

 

 As quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) 

 Sistema de numeração: sistema de numeração posicional 

 Geometria: 

*Ponto, reta e plano 

*Polígonos 

 

          



7°ANO (ENSINO FUNDAMENTAL) 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Língua Portuguesa (12 questões) 

 

 Interpretação textual 

 Classificação das palavras quanto à tonicidade (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas). 

 Ortografia oficial. 

 Substantivo: tipos de substantivo (substantivos comuns e próprios, primitivos e derivados, simples e 
compostos). 

 Advérbio 

 Adjetivo (Locução adjetiva; Flexão dos adjetivos e variação do Grau) 

 Pronomes (Classificação dos pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e 

interrogativos). 

 Verbo: Conjunção verbal (tempos e modos verbais) 
 

Matemática (10 questões) 

 

 Múltiplos e divisores: O cálculo do M.M.C (Mínimo múltiplo comum) e do M.D.C (Máximo 
divisor comum) 

 Expressões numéricas 

 Números decimais 

 Medidas de comprimento 

 Medidas de superfície, volume, e capacidade e massa 

 Potenciação. 

 Frações e operações com frações. 

 

História (5 questões) 

 

 Egito Antigo 

 O mundo Grego 

 Primeiros tempos de Roma 

 

 

Geografia (5 questões) 

 

 Localização (Sistema de coordenadas; linhas imaginárias) 

 A Terra no Sistema Solar (O Sistema Solar; a Lua e suas fases 

 A Estrutura interna da Terra (Camadas Litosféricas; Rochas; Tectonismo) 

 Elementos atmosféricos 



 Biomas Terrestres 

 Tipos de climas e suas características  

 Hidrosfera 
 

 
 

              Ciências (5 questões) 

 

 Anatomia e fisiologia do olho humano 

 Células procarióticas e eucarióticas  

 Sistema nervoso 

 Sistemas ósseo e muscular  

 
 

Língua Estrangeira: Inglês (3 questões) 

 Uso do verbo to be no presente (afirmativas, negativas e interrogativas) 

 Uso dos quantitativos “how much/how many" 

 Genitivo case 

 

 

 



     

8°ANO (ENSINO FUNDAMENTAL) 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Língua Portuguesa (12 questões) 

 

 Interpretação Textual 

 Ortografia oficial 

 Pronomes: pessoais, oblíquos, tratamento. 

 Preposição: combinação e contração e valores semânticos das preposições. 

 Sintaxe: Sujeito e Predicado 

 Transitividade 

 

Matemática (10 questões) 

 

 Números inteiros 

 Inequações. 

 Equações do 1° grau. 

 Sistema de equações 

 Razão e Proporção 

 Porcentagem e juros simples 

 Regra de três simples 

 Regra de três composta 

 Ângulos, triângulos e quadriláteros 

 

História (5 questões) 

 Humanismo e Renascimento. 

 Grandes navegações 

 O começo da colonização da colonização do Brasil 

 

 

 

Geografia (5 questões) 

 As Regiões Brasileiras (aspectos naturais e econômicos) 

 

Ciências (5 questões) 

 Classificação dos seres vivos 

 Características gerais dos moneras, proctistas e fungos 

 Características gerais das plantas e dos animais. 



             Língua Estrangeira: Inglês (3 questões) 

    

 Present Continuous (afirmativas, negativas e interrogativas) 

 Past simple (afirmativas, interrogativas e negativas) 

 Uso do verbo auxiliar “did" 

 



     

9°ANO (ENSINO FUNDAMENTAL)  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Língua Portuguesa (12 questões) 

 

 Interpretação textual 

 Frase, oração e período 

 Sujeito e tipos de sujeitos 

 Predicado e tipos de predicados 

 Predicação verbal 

 Vozes verbais 
 

 

Matemática (10 questões) 

 

 Números racionais e irracionais 

 Expressões algébricas 

 Polinômios 

 Produtos notáveis 

 Equações do 1º grau 

 Sistema de equações 

 Potenciação. 

 Conjunto dos números reais 

 

História (5 questões) 

 

 A Revolução Francesa 

 Iluminismo 

 1º e 2º Reinado (Brasil) 

 

Geografia (5 questões) 

  

 América Latina e Anglo-Saxônica 

 Blocos Econômicos 

 Estados Unidos: aspectos naturais econômicos 

 África: história, natureza e espaços geoeconômicos 

 Guerra Fria  



Ciências (5 questões) 

 Principais tipos de reprodução assexuada 

 Sistema reprodutor masculino 

 Sistema reprodutor feminino 

 Infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

 

 

 

Língua Estrangeira: Inglês (3 questões) 

 Futuro going to 

 Simple Present (DO/ DOES) 

 

 



 

 

 

 

 

NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Língua Portuguesa (15 questões) 

1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 Interpretação textual 

 Sintaxe: Período simples e composto por coordenação e subordinação 

 Concordância verbal e nominal. 

 Funções da linguagem 

 Figuras de linguagem 

 

Matemática (10 questões) 

 Equação do 2º grau (Resolução de equações completas e incompletas e problemas) 

 Teorema de Pitágoras e suas aplicações no: quadrado, retângulo e triângulo equilátero 

 

História (5 questões) 

 

 Primeira Guerra Mundial 

 Era Vargas 

 Segunda Guerra Mundial 

 Crise de 20 

 

Geografia (5 questões) 

 

 Eurásia 

 Ásia: aspectos naturais, econômicos e populacionais  

 Oceania 

 União Europeia: maior bloco econômico do mundo 

 

Inglês (5 questões) 

 

 Present Continuous 

 Simple Present 

 There to be 

 Simple Past 

 



 

Edital do Bolsa Quinze 2022 

 

2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÚMERO DE QUESTÕES: 50  

Língua Portuguesa e Literatura (12 questões) 

 

 Interpretação Textual 

 Classes de palavras 

 Barroco 

 

Matemática (10 questões) 

 

 Função do 2º grau: domínio, imagem. Valor máximo, valor mínimo, vértice 

 Inequações do 2º grau e construção da função 

 

Física (5 questões) 

 

 Conceitos básicos de cinemática. 

 Movimento Uniforme. 

 Movimento Uniformemente Variado. 

 Leis de Newton. 

 Trabalho e Energia. 

 

Química (3 questões) 

 

 Estrutura atômica  

 Ligações químicas 

 Funções inorgânicas 
 

Biologia (5 questões) 

 Histologia (Tecido Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso). 

 

História (5 questões) 

 

 Egito. 

 Mesopotâmia. 

 Grécia. 

 Feudalismo 

Geografia (5 questões) 

 



 

Edital do Bolsa Quinze 2022 

 

 Estrutura Geológica da Terra 

 Atmosfera, Hidrosfera e Litosfera 

 Coordenadas geográficas  

 Fusos horários  

 Tipos de clima  

 

Química (3 questões) 

 

 Estrutura Atômica 

 Ligações Químicas 

 Funções Inorgânicas 

 

 

Língua Estrangeira: Inglês (2 questões) 

 

 Verbo TO BE (presente e passado- formas: afirmativas, negativas e interrogativas). 

 Present Simple (formas: afirmativas, negativas e interrogativas). 

 Present Continuos (formas: afirmativas, negativas e interrogativas). 

 Past Simple (formas: afirmativas, negativas e interrogativas com DID). 
 


