
REGULAMENTO BOLSÃO 
 

1. REQUISITOS: 
a) Ter concluído ou estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental (5º ano/EF), para os 

candidatos ao ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental (6º ano/EF); 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas no período de 26 de janeiro de 2023 até dia 23 de 

fevereiro de 2023. 

Taxa de inscrição: R$10,00 

Atenção: Não haverá devolução do valor da inscrição para os alunos que não 

comparecerem ao dia de realização da prova. 

3. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

Local: Unidade do Pro Labore – Rua Juiz de Fora 274, Barro Preto, Belo Horizonte – 

MG. 

Horário: 09h00m às 12h:00min 

Observação: O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência do horário 

estabelecido para inicio das provas. 

Duração das provas: 3 horas, incluindo o tempo de transcrição do gabarito para o cartão 

resposta. 

Documentos e materiais necessários para realização das provas: 

– Caneta azul ou preta 

– Documento de identidade ou documento com foto legalmente reconhecido 

Obs.: Durante a prova não será permitido o uso de calculadora, celular, relógio 

digital, tablet e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

 Uma única etapa; 

 Critério de desclassificação: será desclassificado qualquer candidato que não 

comparecer ao local de prova, zerar qualquer uma das disciplinas ou tiver 

quaisquer condutas consideradas incompatíveis com os procedimentos padrões 

de realização de concursos. 

 No caso de empate, o desempate será feito considerando o maior número de 

pontos obtidos na prova de Português. 



 

5. DO RESULTADO 

 

O gabarito oficial será divulgado no dia 28 de fevereiro de 2023, a partir das 12h pelo 

site prolabore.com.br/home/presencial. 

O resultado final será divulgado no dia 28 de fevereiro de 2023, em nosso site, através 

do numero de matricula do aluno. 

As aulas terão início no dia 20 de março de 2023. 

6. DAS BOLSAS 

1º LUGAR: 100%. 

2º LUGAR: 70%. 

3º LUGAR: 50%. 

Do 4º lugar em diante bolsa de 30%. 

Observação: A premiação das bolsas não inclui material didático nem matrícula. A 

premiação é condicionada à aceitação das normas estabelecidas neste regulamento, e 

somente será entregue após a realização da matrícula. 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Português: 15 questões 

a) Gêneros textuais e conceitos: - localizar informações explícitas em um texto; - inferir 

o sentido de uma palavra a partir do contexto em que foi empregada; - inferir o sentido 

de uma expressão a partir do contexto em que foi empregada; - inferir uma informação 

implícita em um texto; e - identificar os elementos de um texto (narrador /foco 

narrativo).  

b) Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto: - 

interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinho, foto, 

etc.); e - identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

c) 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; e - estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 

marcadas por elementos coesivos.  



d) Relação entre Textos: - reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 

comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele 

foi produzido e daquelas em que será recebido.  

e) Relação entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido: - identificar efeitos de 

ironia ou humor em textos variados; - identificar o efeito de sentido decorrente do uso 

da vírgula; - identificar o efeito de sentido do uso da sinonímia/antonímia; e - identificar 

o efeito de sentido decorrente do uso de outros sinais de pontuação ou outras notações.  

Matemática: 15 questões 

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 - resolver problemas que envolvam 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; - determinar o perímetro e a área de 

figuras planas em malha quadriculada; - identificar os sólidos geométricos; e - resolver 

problemas que envolvam o cálculo de volume de um paralelepípedo.  

c) Grandezas e Medidas: - identificar horas e minutos, por meio da leitura de relógios e 

ponteiros; - resolver problemas significativos utilizando unidades de medida 

padronizadas como: km / m / cm / mm; km2/ m2/ cm2/ mm2; kg / g / mg; e l / ml; e - 

resolver problemas que envolvam o cálculo de perímetro e de áreas de figuras planas, 

desenhadas em malhas quadriculadas.  

d) Tratamento da Informação: - ler e/ou interpretar informações e dados apresentados 

em tabelas; e - ler e/ou interpretar informações e dados apresentados em gráficos. 

 


