
 

 

         DESAFIO DE BOLSAS 2022 

 

 
REGULAMENTO 

 
Este CONCURSO DE BOLSAS do PREVE OBJETIVO LINS é destinado a 

alunos que estão cursando as séries 5º e 9º Ano do Ensino Fundamental em 2021. 

As inscrições para o referido concurso são gratuitas e devem ser feitas através do 

link https://forms.gle/tFiUQaHLqxA3iyoN6 durante o período compreendido entre 23 de 

agosto a 09 de setembro de 2021, até às 13h. 

No ato da inscrição, o candidato deverá concordar com os termos deste 

regulamento e preencher o formulário com os dados solicitados. 
 

A prova será realizada no dia 11/09/21 (sábado), presencialmente e 

pontualmente nos horários abaixo: 

- 5º Ano do Ensino Fundamental: das 09h às 12h.   

- 9º Ano do Ensino Fundamental: das 14h às 17h.  

OBS: TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NA SALA: 1h30min. 
 

A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha (15 de Português, 15 

de Matemática) e uma redação (a mesma será corrigida apenas como critério de 

desempate).  

Para a realização da prova, os participantes deverão trazer uma caneta azul ou 

preta, um lápis ou lapiseira, um apontador e uma borracha. Devem também apresentar seu 

documento de identidade e o uso de máscara é obrigatório. 

Os candidatos poderão ser contemplados com descontos ou bolsas de estudos de 

até 100%, conforme os resultados obtidos nas provas e regras de concessão definidas pelo 

Colégio PREVE OBJETIVO LINS. Os descontos ou bolsas concedidos para o ano letivo 

de 2021, não são cumulativos com outros descontos, convênios, bolsas sindicais ou 

qualquer outra negociação realizada no ano vigente ou posteriores. 

Os candidatos deverão chegar com 15 minutos de antecedência da prova, e não 

será permitida a entrada após o início da mesma.  

O resultado do CONCURSO DE BOLSAS estará disponível na Central de 

Matrículas da Unidade do Colégio Preve Objetivo Lins, a partir de 15 de setembro às 12h. 

Para informações, entre em contato com o Colégio PREVE OBJETIVO LINS 

pelo telefone (14) 3523.5353 / (14) 9 9652.4883. 

 

 

                                                Grupo Preve 

https://forms.gle/tFiUQaHLqxA3iyoN6

