
 

 
COLÉGIO FORÇA MÁXIMA 

REGULAMENTO DO BOLSÃO 2021 
 

 
 
 

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. 

O Bolsão é gratuito e o candidato poderá se inscrever 100% online no nosso site. 
 

 
 

II. Aplicação das Provas 

 
A prova será aplicada no dia e hora de preferência do candidato, a prova será 100% online e 

a partir do momento que o candidato iniciar a prova clicando no link que será enviado para o seu e-
mail de cadastro, o mesmo terá duas horas para terminá-la. 

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

nenhum tipo de consulta 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, o cronômetro é automático e não haverá a 
possibilidade de pausá-lo. 
 

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

 
 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 
 
1º ano 
- 10 questões objetivas  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. 
- 5% de desconto por atividade correta. 
 
2º  ano 
- 10 questões objetivas  (5  de Matemática, 5 de Língua Portuguesa). 
- 5% de desconto por atividade correta. 
 
3º a 5º ano 
- 20 questões (8 de Matemática, 8 de Língua Portuguesa, 4 de Língua Inglesa). 
- 2,5% de desconto por atividade correta. 
 
 



Ensino Fundamental Anos Finais 
 
6º a 9º ano 
- 20 questões (8 de Matemática, 8 de Língua Portuguesa e 4 de Conhecimentos Gerais)  
- 2,5% de desconto por atividade correta. 
 
 
Ensino Médio 
 
1ª a 3ª série 
- 20 questões objetivas (8 de Matemática, 8 de Língua Portuguesa e 4 de Conhecimentos Gerais) 
- 2,5% de desconto por atividade correta. 
 
 
 

III. Divulgação dos resultados 

 
Os resultados serão divulgados em até 76 h via contato telefônico, onde o responsável terá 

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

IV. Critérios para distribuição de bolsas 
 

As quantidades de bolsas não são limitadas, elas são obtidas de acordo com o número de 
acertos do candidato podendo chegar até 50% de desconto. 
 
 
 

V. Condições para a matrícula com o desconto obtido: 
 

O desconto será válido para matrículas efetuadas até o dia 10 de Dezembro de 2020 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. As matrículas já estão abertas!  

 
Os descontos obtidos são pessoais, intransferíveis, válidos somente para 2021 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. 

 
O bolsão é somente para alunos externos, o aluno interno carrega o desconto que tem até a 

3ª série do médio. 
 

OBS.: O ALUNO INTERNO QUE OPTAR POR SE INSCREVER NO BOLSÃO 2021 PERDERÁ A GARANTIA 
DO DESCONTO VINGENTE ATÉ A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO, TORNANDO-SE VÁLIDO APENAS O 
RESULTADO DO BOLSÃO 2021, MESMO ESTE SENDO INFERIOR AO DESCONTO JÁ EXISTENTE. 
 
 

Obrigado pela preferência! 
 
 

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


