
 

VOCÊ PERGUNTA E A PROSPER RESPONDE! 

 

Dúvidas Frequentes: 

 

1) Alunos já matriculados em 2021 para iniciar os estudos em 2022, pode participar do 

concurso? 

Resp.: Sim. Candidatos matriculados antes da realização do concurso (27/11) para iniciar em 

2022, poderá se inscrever e participar da prova do Concurso de Bolsas normalmente. Verificar 

parágrafo 1. Itens 1.3 e 1.4 do regulamento. 

 

2) Alunos matriculados no 1° ano do fundamental em 2021, poderá se inscrever no 

concurso de bolsa / bolsa mérito? 

Resp.: Não. Para participação no concurso de bolsas / bolsa mérito, o aluno deve estar 

matriculado a partir do 2° ano fundamental em 2021. 

 

3) Haverá Concursinho de Bolsas? Qual a data? 

Resp.: Ainda não há previsão de data para realização do Concursinho de Bolsas. 

 

4) Após a inscrição o candidato recebe alguma confirmação? Como confirmar se a 

inscrição fora concluída com sucesso? 

Resp.: Não recebe confirmação, entretanto, o candidato pode acessar com seu login e senha 

cadastrados no ato da inscrição, e imprimir o comprovante de inscrição que fica disponível, 

conforme print abaixo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Quando estará disponível a lista de elegíveis no concurso, isto é, participantes aptos 

para realizar a prova? 

Resp.: A divulgação será feita no dia 22 de novembro às 18:00 no site da unidade. 

 

6) E se o meu nome não constar na lista de elegíveis? 

Resp.:  Se o seu nome não constar na lista de elegíveis, você deve ligar na unidade de ensino.  

 

7) Como acesso a plataforma da Prosper Educacional? 

Resp.: Para alunos da escola que estão concorrendo o Bolsa Mérito, o acesso é com o login e 

senha já utilizado no semestre. Caso tenham problemas com esse acesso, entre em contato com 

o TI da unidade. 

Para participantes externos (não-alunos), será enviado um e-mail na segunda-feira (22-11-21) 

após as 17:00h com as informações de acesso. O e-mail será enviado para e-mail informado no 

ato da inscrição. 

 

 

 

 



 

8) Como será no dia da prova? 

Resp.: A prova será aplicada no dia 27/11/2021 (Sábado de forma online), pela plataforma 

http://ead.prospereducacional.com.br/, das 08h30 às 11h30.  

No dia da prova teremos professores online fazendo o acompanhamento das provas pelo link 

do meet, o participante deve acessar o link do meet que estará disponível na sala do check-in e 

após isso, acessar a sala de prova que estará dentro da plataforma, no painel inicial. 

 

 

Atenção! Serão duas salas: uma sala do CHEK-IN (informações gerais) e uma da prova. 

 

9) Posso ter ajuda no dia da prova? 

Resp.: Não. Não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação, utilizando 

computador ou telefonia móvel, ou comunicação destes com outras pessoas não autorizadas. A 

prova é individual. 

Caso o participante precise de ajuda em relação a algum problema técnico da plataforma, deve 

entrar em contato na unidade. 

 

10) Se a internet ou computador desligar na hora da prova o que devo fazer? 

Resp.: Uma vez iniciada a prova, caso o aluno perca a conexão, ele poderá retornar de onde 

parou, porém o tempo não será pausado. A prova só encerra após o aluno clicar em enviar tudo 

e terminar. 

 

 



 

 

 

 

 

Antes de iniciar a prova, é importante que o candidato reserve um tempo, no mínimo 1 hora, e 

confira a sua conexão com a internet. É de total responsabilidade do aluno e dos pais a conexão 

com a internet. 

 

11) Quando eu finalizar a prova, o que devo fazer? 

Resp.: Ao finalizar a prova o participante deve informar ao professor monitor da sala do meet 

que finalizou a prova, aguardar a confirmação do professor e sair da sala de provas 

(plataforma/meet). 

 

12) Qual o tempo de prova? 

Resp.: Os participantes terão três (03) horas de prova. 
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13) Posso fazer a prova pelo celular? 

Resp.: A prova deve ser realizada em equipamentos: desktop ou notebook. Não é recomendado 

a realização da prova pelo celular ou tablet. 

 

14) É obrigatório acessar link do meet no dia da prova? 

Resp.: Sim, o acesso a sala do meet é obrigatório para a realização da prova. 

 

15) Onde encontro o link do meet? 

Resp.: Os links das salas do “meet” do dia da prova, serão disponibilizados na sala do check-in, 

sala que será disponibilizada uma semana antes da prova. 

É de total responsabilidade do aluno e dos pais ler e estar ciente de todas as orientações que 

constam na sala inicial.  

 

 

 

 



 

16) Quantas questões terão na prova? O que devo estudar? 

Resp.: 2º ano (EF) ao 5º ano (EF): As provas terão vinte e cinco questões (25), dez questões 

objetivas de Português, dez questões objetivas de Matemática e cinco questões objetivas de 

Conhecimentos Gerais. Cada questão respondida corretamente valerá 2,0 pontos. 

6ºano (EF) a 2ª série do Ensino Médio: As provas terão cinquenta questões (50), vinte questões 

objetivas de Português, vinte questões objetivas de Matemática e dez questões objetivas de 

Conhecimentos Gerais. Cada questão respondida corretamente valerá 1,0 ponto. 

Para informações sobre o que estudar, leia o conteúdo programático que consta no final do 

edital, separado por cada faixa etária. 

 

17) Quando e onde vou saber o resultado? 

Resp.: O resultado será divulgado no site do colégio no dia 07 de dezembro de 2021 às 18:00. 

 

18) Posso entrar com recurso, após o resultado? 

Resp.: Não serão aceitos recursos interpostos contra a pontuação ou a classificação do(a) 

candidato(a). 

 


