
  EDUCAÇÃO PARA ILUMINAR O ENTENDIMENTO DO SEU FILHO! 
 
 

 
Av. dos Expedicionários, 3548 - Moradias Bom Jesus, Campo Largo - PR, 83604-360 
Telefone: (41) 3032-1222 
 

1 

CONCURSO PARA BOLSAS DE ESTUDOS / 2019 

7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

REGULAMENTO:  

1. Apresentação 

A direção da Lighthouse Ensino Bilíngue torna público o presente Edital contendo normas e 

procedimentos relativos ao Processo de Avaliação à admissão de novos alunos e à concessão de 

bolsas de mérito no 7º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais) no ano de 2019. 

2. Finalidade 

O concurso de bolsas propõe valorizar os bons estudantes matriculados no 6º ano da Lighthouse 

Ensino Bilíngue e oriundos de outras Instituições que ingressarão no 7º ano em 2019.  

3. Das Bolsas 

3.1- Os candidatos serão divididos em duas categorias: 

3.1.1-  A) Estudantes do 6º ano matriculados na Lighthouse Ensino Bilíngue. 

3.1.2-  B) Estudantes do 6º ano matriculados em outras instituições. 

3.2 – Serão concedidas as seguintes bolsas de mérito válidas para o ano de 2019: 

 GRUPO A GRUPO B 

30% 1º lugar 1º lugar 

20% 2º lugar 2º lugar 

10% 3º lugar 3º lugar 

3.3 – Sobre o valor da Bolsa não incidirão quaisquer outros descontos ou benefícios.  

3.4 – Os descontos concedidos a título de Bolsa terão como base os valores vigentes em 2019 e 

são intransferíveis.  

3.5 – O total de bolsas a ser concedido neste concurso corresponde a seis, conforme o quadro do 

item 2.2. 

3.6 – Em qualquer um dos casos, a bolsa de estudos poderá ser prorrogada até o final do Ensino 

Fundamental, desde que o(a) aluno(a) mantenha a média escolar superior a 7,0 pontos em todas 

as disciplinas e não sofra qualquer punição disciplinar. 

4. Das Inscrições 

4.1 – A inscrição deverá ser feita pessoalmente na secretaria da Lighthouse Ensino Bilíngue até 

01 de outubro de 2018.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Não será permitida a inscrição/efetuação do pagamento no dia da 

realização da prova.  

4.2 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 (VINTE reais). O pagamento deve ser efetivado 

no ato da inscrição. Este valor não será ressarcido sob nenhuma hipótese.  
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4.3 - Caso o(a) candidato(a) necessite de atendimento especializado, deverá ser informado, no 

ato da inscrição, a condição que motiva a solicitação de atendimento e entregue documentação 

comprobatória recente, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

5. Das provas  

5.1 – O teste de sondagem será realizado em uma só fase, no dia 06 de outubro de 2018, 

sábado, das 14:00 às 17:00 horas na sede da escola Lighthouse Ensino Bilíngue (Av. dos 

Expedicionários, 3548 - Moradias Bom Jesus, Campo Largo - PR, 83604-360). 

5.2 - O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 15 minutos, munido de caneta 

esferográfica azul ou preta, lápis, borracha e documento de identificação com foto.  

5.3 – O teste será composto por 30 questões objetivas, que abordarão conteúdos de Português e 

Matemática. 

5.4 – As questões terão o mesmo peso e o resultado final do candidato será expresso na escala 

de zero a dez.  

5.5 - Ao final da prova serão recolhidos o caderno de questões e o cartão de respostas.  

5.6 – O candidato que utilizar meios ilícitos durante a prova ou perturbar a ordem dos trabalhos 

estará automaticamente desclassificado. Não será permitido o uso de calculadora e/ou celular 

durante a prova.  

5.7 – Não haverá revisão, recurso ou consulta ao teste em qualquer natureza.  

5.8 – O portão será aberto às 13:30h e não será permitido que o candidato realize o teste caso 

chegue em atraso, em hipótese alguma.  

6. Dos conteúdos 

MATEMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA 
a. Números e operações:  
- identificar as classes e as ordens de um número 
natural. 
- identificar diferentes representações de um 
mesmo número racional.  
- relacionar as representações fracionária e decimal 
de um mesmo número racional em situações-
problema.  
- resolver problemas que envolvam adição, 
subtração, multiplicação e divisão com números 
racionais e, noções de porcentagem (25%, 50% e 
100%).  
b. Espaço e Forma:  
- identificar as principais figuras geométricas e seus 
elementos. 
- determinar o perímetro e as áreas dos polígonos e 
de figuras planas em malha quadriculada. 
- identificar os sólidos geométricos. 
- resolver problemas que envolvam o cálculo de 
volume de um paralelepípedo.  

a. Gêneros textuais e conceitos:  
- localizar informações explícitas em um texto.  
- inferir o sentido de uma palavra e/ou expressão a 
partir do contexto em que foi empregada.  
- inferir uma informação implícita em um texto.  
- identificar os elementos de um texto 
(narrador/foco narrativo).  
- reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação de textos. 
- interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso. 
- identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros.  
b. Coerência e Coesão no Processamento do 
Texto:  
- estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto.  
- estabelecer relação causa/consequência entre 
partes e elementos do texto. 
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c. Grandezas e Medidas:  
- identificar horas e minutos, por meio da leitura de 
relógios e ponteiros. 
- resolver problemas utilizando unidades de medida 
padronizadas como km/m/cm/mm, 
km2/m2/cm2/mm2, kg/g/mg, L/ml. 
- resolver problemas que envolvam o cálculo do 
perímetro e áreas de figuras planas, desenhadas 
em malhas quadriculadas.  
d. Tratamento da Informação:  
- ler ou interpretar informações e dados 
apresentados em tabelas e gráficos. 

- estabelecer relações lógico-discursivas presentes 
no texto, marcadas por elementos coesivos. 
 
c. Relação dos recursos Expressivos, Efeitos de 
Sentido e Morfológicos:  
- identificar expressões, efeitos de sentido e 
morfológicos em textos variados;  
- identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
vírgula;  
- identificar o efeito de sentido decorrente do uso de 
outros sinais de pontuação ou outras notações. 
- Reconhecer as estruturas morfológicas em 
diferentes contextos comunicativos. 

 

7. Da Classificação  

7.1 – Serão considerados habilitados para concorrer à Bolsa, somente os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 50%, numa escala de zero a dez.  

7.2 – Em caso de empate na classificação, terá preferência, o candidato que obtiver melhor 

rendimento acadêmico na primeira parcial do período letivo no 6º ano. Caso obtenha novo 

empate, será avaliado o menor número de faltas nesse mesmo tempo do critério anterior. 

8. Divulgação dos resultados  

Os resultados serão divulgados no dia 16/10/2018 na Secretaria da Escola ao representante legal 

do candidato. 

9. Do usufruto da Bolsa  

9.1 – Para usufruir da Bolsa, a matrícula do(a) aluno(a) deverá ser efetuada até o dia 26/10/2018. 

9.2 – A efetivação da matrícula está condicionada à apresentação da documentação exigida pela 

Escola.  

9.3 – A Bolsa de Estudos refere-se, unicamente, às mensalidades escolares. Quaisquer outros 

custos, como material didático e paradidático, uniforme escolar, transporte, excursões, passeios, 

provas substitutivas e outros necessários à frequência ao Colégio, ficarão integralmente a cargo 

do responsável pelo candidato.  

 

Campo Largo, 06 de setembro de 2018. 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

LIGHTHOUSE ENSINO BILÍNGUE - CONCURSO DE BOLSAS – 2019 

Nome do candidato: _______________________________________________________  

Data da Inscrição: ___/_____/____ Resp. pela inscrição:______________________ Escola de 

Origem:_________________________________________________________  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

Data da Prova: 06/10/2018 – sábado. Horário: 14h às 17h.  

Local: Lighthouse Ensino Bilíngue. 

Divulgação do Resultado: 16/10/2018. 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO DE BOLSAS/2019 – 7º ANO 

Nome do Candidato: 

Data de nascimento: 

Tel.(res): Tel. (cel): 

Endereço: 

CEP:  Bairro: 

Cidade: UF: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

E-mail: 

Escola onde Cursa o 6º ano: 

Por que gostaria que o/a aluno/a estudasse na Lighthouse em 2019? 
               

               

                

 

 
DATA DA INSCRIÇÃO: _____/______/_______ Ass:________________________________ 
 


