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Perguntas frequentes (FAQ) 
 

 

Sobre o Bolsão 

 

- Qual o valor da inscrição no Bolsão? 

A realização da prova é gratuita! Para participar, basta se inscrever no site 

ensinoelite.com.br. 

 

- Não consigo fazer a inscrição pelo site. E agora? 

Caso o problema persista, você também poderá realizar sua inscrição por meio 

de nossa Central de Atendimento, ligando gratuitamente para 0800 031 0306 

ou para a secretaria da unidade de seu interesse: ensinoelite.com.br/unidades. 

 

- Ainda não recebi meu e-mail de confirmação. O que devo fazer? 

Verifique a caixa de spam e o lixo eletrônico de seu e-mail. Caso não tenha 

recebido o e-mail dentro de 48 horas, ligue para nossa Central de Atendimento 

pelo número 0800 031 0306 para confirmar sua inscrição. 

 

Sobre a prova 

 

- Que documentos devem ser apresentados na prova do Bolsão? 

No dia da prova, basta apresentar um documento original de identidade com 

foto e o número de sua inscrição. 

 

- O que vai ser cobrado na prova? 

O conteúdo que deverá ser estudado é referente ao ano em que o candidato se 

encontra. Por exemplo: se o candidato está no sétimo ano e vai para o oitavo 

ano, ele deverá estudar as matérias do sétimo ano. Clique aqui para acessar o 

edital e conferir o conteúdo programático de todas as séries.  

 

  

ensinoelite.com.br
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- Que roupa devo usar no dia da prova? 

Você deve considerar que, para fazer qualquer prova, é necessário vestir roupas 

confortáveis. Lembre-se de que o ambiente em que o Bolsão será aplicado será 

uma sala de aula, portanto, é importante se vestir adequadamente, evitando 

roupas curtas e decotes, por exemplo. 

 

- Até quando vão as inscrições do Bolsão? 

As inscrições para o Bolsão estão sujeitas a disponibilidade nas turmas. Por isso, 

recomendamos que você faça sua inscrição o mais breve possível. 

 

- Quanto tempo dura a prova? 

A prova terá duração de uma hora. 

 

- Quantas questões a prova tem? Tem redação?  

Não há redação na prova do Bolsão. A prova é composta apenas por questões 

objetivas e a quantidade de perguntas varia conforme o segmento:  

 Para os candidatos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

a prova possui 16 questões objetivas; 

 Já para os candidatos do Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio 

e Ensino Militar, as provas contêm 25 questões objetivas. 

 

- Posso remarcar a data de minha prova? 

Por operarmos em rede nacional, precisamos manter as datas agendadas para 

sermos justos com os alunos de todas as regiões. Mas não se preocupe: caso 

não possa comparecer, você poderá reagendar a prova ou alterar a modalidade 

de Bolsão. 

 

- O que fazer se eu perder a data da prova? 

Caso a data da prova já tenha passado e você não tenha comparecido, será 

necessário realizar uma nova inscrição. 
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Sobre a modalidade on-line 

 

- O que é a pergunta feita na modalidade On-line? 

A pergunta é parte do processo do Bolsão 2022 para que o candidato concorra 

a uma bolsa de estudos de até 90% de desconto. Com base bela, podemos 

conhecer um pouco mais o candidato. Essa atividade é mandatória. Portanto, 

para prosseguir no processo, é necessário que ela seja respondida. 

 

Sobre o resultado 

 

- Como vou saber meu resultado?  

Para os candidatos que optarem pelo Bolsão Presencial, o resultado será 

divulgado exclusivamente na própria unidade onde a prova foi realizada. O 

aluno será informado sobre a data e o horário de entrega de seu resultado no 

dia de aplicação do exame. No caso do Bolsão On-line, é agendado um horário 

para atendimento individual e virtual para a discussão das condições de 

matrícula do aluno. 

 

- É possível fazer o Bolsão mais de uma vez? 

Não, os candidatos possuem apenas uma chance de realizar o Bolsão para o 

mesmo ano. Mas não se esqueça: é importante ir até a unidade onde a prova foi 

realizada para buscar o resultado de seu desempenho. Você pode ter uma 

excelente surpresa! 😉 

 

- É necessária a presença de um responsável nas etapas do Bolsão? 

Recomendamos fortemente que o responsável acompanhe o candidato para 

que, durante a prova, possa conhecer a escola e nossa proposta pedagógica. 

 

Caso alguma dúvida não tenha sido sanada, estamos à disposição para te 

auxiliar! Entre em contato com a unidade de seu interesse ou ligue 

gratuitamente para a Central de Atendimento: 0800 031 0306.  

https://ensinoelite.com.br/unidades/

