
 

 

 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
1.1.  O concurso será realizado pelo LN CURSOS E CONCURSOS e será 

integralmente regido pelo presente Regulamento. 

 

1.2. Este documento rege as regras do Concurso de Bolsas para todos os 

candidatos que se inscreverem. 
 

1.3. Esse concurso visa à concessão de 10 bolsas de estudos no curso preparatório 
para o Enem, em duas categorias: 

 Ampla Concorrência: para aluno que concluiu ou irá concluir em 2020 o Ensino 
Médio em Escola Privada. 

 Cotista: para aluno que concluiu ou irá concluir em 2020 o Ensino Médio em 

Escola Pública. 

 
1.4. O candidato só poderá concorrer em uma categoria. 

 

2. DAS BOLSAS DE ESTUDO: 

 

2.1. As bolsas de preparatório para o Enem serão oferecidas nas quantidades e 

categorias descritas nos itens 2.1 a 2.3. 

 

2.2. Serão oferecidas 10 bolsas no Curso Preparatório Enem.  

 

2.3. Na inscrição o candidato deve especificar o turno para o qual deseja concorrer, 
sendo a distribuição das mesmas realizadas pela unidade, conforme disposto abaixo: 

 

 02 bolsas integrais de 100% (uma por categoria) 

 04 bolsas parciais de 60% (duas por categoria) 

 04 bolsas parciais de 50% (duas por categoria) 

 

2.4. O candidato deverá atingir, para ganhar a bolsa, na categoria Escola Privada, no 
mínimo 30,0 pontos e na categoria Escola Pública, no mínimo, 25,0 pontos. 

 
2.5.  Caso o candidato não alcance a média estabelecida no item 2.3 , o número de 
bolsa por categoria poderá ser alterado. 
 

2.6. A bolsa de estudo é durante toda a turma do Enem de 2020.  

1°CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 

1º SEMESTRE 2020 – REGULAMENTO - 27 DE JANEIRO DE 2020 

 



 

 

 
2.7. A bolsa de estudo é pessoal e intransferível. 

 

3. DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE BOLSAS  

 

3.1. As inscrições serão realizadas das 9h do dia 27/01/2020 até as 18h do dia 

30/01/2020, observando o horário local. 

 

3.2. Horário e Locais: 

Para concorrer ao Preparatório Enem, a inscrição será realizada na: 

 Av. Landulfo Alves, n° 724, 1 andar, Centro- Das 9h às 11h e 14h às 17h. 

 Rua Fábio Monteiro Guerra, n°10, Centro- Das 9h às 19h. 

 

3.3 . O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de 

R$10,00 (Dez reais). 

 
3.4. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste, e nos demais atos disciplinadores do 

concurso, não podendo alegar desconhecimento dos mesmos. 

 

3.4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 
Os candidatos que concorrerão na categoria Escola Pública ou Privada deverão 

entregar no ato de inscrição a xerox (não precisa ser autenticada) dos seguintes 
documentos: 

 Ficha 19 ou declaração comprobatória de conclusão de Ensino Médio. Caso 
o candidato ainda curse o Ensino Médio, deverá apresentar declaração 

comprobatória de matrícula na 3ª série do Ensino Médio. 

 Carteira de Identidade. 

 

3.5. DA PROVA OBJETIVA 

 
3.5.1. As provas serão aplicadas na data e horário descritos no item 4.1 , em formato 
de questões do tipo múltipla escolha, sendo certo que os critérios de aplicação e seus 

rigores, descritos no item 3.5.6.1. , deverão ser cumpridos à risca, sob pena de 
suspensão do direito de concorrer, caso haja qualquer transgressão.  

 
3.5.2. Será aplicado 01 modelo de prova com 60 questões do tipo múltipla escolha. 
 

PROVA OBJETIVA – 60 Questões 

Disciplinas Número Total de Questões 

Conhecimentos de Língua Portuguesa 10 

Conhecimento de Matemática 10 

Conhecimento de Química 05 

Conhecimento de Física 05 

Conhecimento de Biologia 05 

Conhecimento de História 05 

Conhecimento de Geografia 05 

Conhecimento de Filosofia 05 

Conhecimento de Sociologia 05 

Conhecimento de Inglês ou Espanhol 05 



 

 

 

3.5.3. A prova terá um total de 60 questões, sendo: 10 questões de Língua Portuguesa 
e 10 questões de Matemática e 05 questões das demais disciplinas (História, 

Geografia, Física, Química, Biologia, Filosofia, Sociologia, Inglês ou Espanhol). 
Todas as questões serão do tipo múltipla escolha, admitindo-se somente uma 

resposta. 

 

3.5.4. Cada questão objetiva terá o valor de 1,0 (um) ponto. 
 

3.5.5. A nota final do Exame será igual ao somatório dos pontos obtidos na prova 
objetiva, totalizando 60,0 pontos. 

 
3.5.6. Os candidatos devidamente inscritos deverão apresentar-se com 30 minutos 
de antecedência ao horário marcado, obedecendo aos seguintes critérios: 

3.5.6.1. A apresentação de documento de identidade original com foto é obrigatória. 
3.5.6.2. RG, Carteira Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte, são 

considerados válidos para apresentação. 
 

4- DA APLICAÇÃO DA PROVA: 

 

4.1.  A prova será aplicada no dia 31/01/2020, das 19h às 22h na Rua Fábio 

Monteiro Guerra, n°10, Centro (Entrada no estacionamento da Camâra de 

Vereadores/ Em frente a Cliomel Laboratório). 

 

4.2.   O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos em relação ao horário fixado no presente regulamento, 
munido, exclusivamente, de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

fabricada em material transparente e de documento de identidade original. 
 

4.3.  Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, após o 

encerramento do horário e fechamento das entradas. 

 
4.4.  O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com a assinatura 

constante do seu documento de identidade, vedada a rubrica. 

 
4.5.  Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar 

documento de identidade original, na forma definida neste edital será impedido 

de prestar a prova. 
 

4.6.  O horário de início da prova será impreterivelmente às 19h, iniciando com 
a leitura do regulamento da prova, observado o tempo de duração estabelecido 

de 03 horas. 
 
4.7.  Serão aplicadas provas com questões de múltipla escolha, contendo 60 

questões cada. 

 

4.8.  A publicação do gabarito oficial será realizada no dia 01 de fevereiro de 2020 
a partir das 14h, por meio do instagram oficial do LN CONCURSOS- 

@ln_concursos.  
 

5. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 



 

 

5.1.  Na hipótese de igualdade de nota final terá direito sucessivamente o candidato 

que: 

a) obtiver nota maior em português; 

b) obtiver nota maior em matemática; 

c) caso ainda coincida em empate, será utilizado o critério de maior idade. 

 

6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 

6.1.  A publicação do Resultado Final de aprovados será realizada até o dia 03 de 

fevereiro de 2020, por meio de listagem publicada nas redes sociais oficias do 

LN CURSOS E CONCURSOS.  

 

6.2.  A data limite para efetivação de matrícula será até 07/02/2020 com a bolsa 

adquirida. Em hipótese alguma será admitida a postergação da efetivação da 
matrícula, sendo certo que a perda do prazo para a efetivação da matrícula 

representará a renúncia ao direito à bolsa, não podendo a bolsa de estudo ser 
utilizado em outro semestre ou ano. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA  

 

7.1. Os candidatos selecionados para o preparatório do Enem assinarão um Termo 

de Compromisso no ato da matrícula e devem estar acompanhados dos pais (pai 

ou mãe) ou responsável para assinatura do citado termo. 

 

7.2. O Termo de Compromisso incluirá normas referentes à assiduidade, ao 
comportamento, à participação em simulados, à colaboração na manutenção da 

ordem do LN CONCURSOS, bem como o respeito a todos os professores e 
funcionários. Caso haja desobediência a alguma norma desse termo no decorrer do 
ano, o aluno perderá a bolsa automaticamente. 

 

8. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS DISCIPLINAS 

 

PORTUGUÊS 
Texto: 
1. Interpretação 
2. Tipologias e Gêneros Textuais 
3. Textualidade: coerência e coesão 
4. Função da linguagem 

 
Aspectos gramaticais: 

5. Relações semânticas das conjunções 
6. Verbo - modo, tempo e aspectos verbais 

7. Concordância nominal e verbal 

 

MATEMÁTICA 
1. Juros 
2. Porcentagem 
3. Regra de Três 
4. Conjuntos 
5. Álgebra (funções) 
6. Geometria Plana e Espacial. 



 

 

 

BIOLOGIA 
1. Biologia Molecular: glicídios, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos 
2. Citologia: membrana e citoplasma. 
3. Citogenética: núcleo, mitose e meiose 
4. Bioenergética: respiração e fotossíntese 
5. Evolução 
6. Genética 
7. Biotecnologia: clonagem, transgênicos, PCR, TDR, eletroforese e CRISPR-
Cas9. 
8. Fisiologia Humana 
9. Ecologia 
10. Principais Endemias do Brasil 

 
QUÍMICA 
1. Separação de misturas 
2. Ligações químicas 
3. Reações químicas 
4. Química orgânica 
5. Estequiometria 
6. Soluções 
7. Equilíbrio químico 
8. Eletroquímica 
9. Termoquímica 10.Radioatividade 

 

 

FÍSICA 

 
1. Movimento Retilíneo Uniforme e Uniformemente variado 
2. Movimentos circulares 
3. Leis de Newton e suas aplicações 
4. Forças em trajetórias curvas 
5. Trabalho e conservação de Energia 
6. Colisões mecânicas 
7. Calorimetria 
8. Circuitos Elétricos (Resistores,Geradores e Receptores) 
9. Ondas (Fenômenos Ondulatórios e Acústica) 
10. Refração da luz e lentes esféricas 

 

GEOGRAFIA 
1. Geografia: Ciência e Espaço Geográfico 

2. Geografia Humana: crescimento populacional, teorias demográficas, 
distribuição da população, estrutura populacional e movimentos 

migratórios (no mundo e no Brasil) 
3. Domínios Morfoclimáticos 
4. Dinâmica Climática Geral e Brasil 
5. Hidrosfera: Águas Oceânicas e Continentais 
6. Geologia e Geomorfologia 
7. A Questão Energética Mundial e Brasileira 
8. A temática Ambiental Mundial e Brasileira 
9. Setor Primário da Economia: agropecuária, extrativismo (vegetal e 
mineral) 
 



 

 

HISTÓRIA 
1. Democracia e Cidadania na antiguidade 
2. Iluminismo 
3. Regimes Totalitários 
4. Escravidão no Brasil 
5. Estado Novo 

6. Regime Militar 

 
FILOSOFIA e SOCIOLOGIA 
1. Pensamento grego e a filosofia antropológica (Pré-Socráticos, Sócrates, 
Platão e Aristóteles) 
2. Filosofia política 
3. O Pensamento Moderno (Renascença, Racionalismo, Empirismo e 
Iluminismo) 
4. As instituições sociais: Estado, Família, Escola e Igreja. 
5. Trabalho, produção e classes sociais (da Revolução Industrial à 
evolução tecnológica do mundo globalizado) 

6. Cultura e Indústria Cultural 

 
INGLÊS 
1. Interpretação de texto – Estilo ENEM 
2. Falsos cognatos 
3. Tempos verbais 
4. Pronomes 
5. Adjetivos ( grau comparativo e superlativo) 
6. Plural dos substantivos 
7. Preposições 

 

ESPANHOL 
1. Interpretación textual 
2. Pronombres Complementos y colocación pronominal 
3. Conjunciones 
4. Preposiciones 

 

9 Das Disposições Finais   
 

Cabe à direção do LN CONCURSOS decidir sobre qualquer situação não 

descrita nesse edital. 

 

 

Paulo Afonso, 27 de janeiro de 2020 

Eliene Rodrigues Alves de Moura 

Diretora 

 

 

 

 



 

 

10. RESUMO DO EDITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

(75) 3281-2285 / 3281-0654 / 99112-5290(WhatsApp) 

▪Av. Landulfo Alves, n° 724/ 1° andar. Centro. Paulo Afonso-BA 

▪Rua Fábio Monteiro Guerra, n°10. Centro. (Entrada no estacionamento da 

Camâra de Vereadores/ Em frente a Cliomel Laboratório). Paulo Afonso-BA 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

26/01/2020 Publicação do edital Instagram, WhatsApp 

27/01/2020 até as 18h 

do dia 30/01/2020 

Inscrições do Concurso de 

Bolsas 

▪Av. Landulfo Alves, n° 

724/ 1° andar. Centro.  

▪Rua Fábio Monteiro 

Guerra, n°10. Centro.  

 

31/01/2020 às 19h Prova concurso de bolsas  ▪Rua Fábio Monteiro 

Guerra, n°10. Centro.  

01/02/2020 Divulgação do gabarito oficial Instagram, WhatsApp 

03/02/2020 Divulgação do Resultado Instagram, WhatsApp 

Do dia 03/02 ao dia 

07/02/2020 

Assinatura do termo de 

Compromisso para candidatos 
aprovados e Efetivação da 

matrícula 

▪Rua Fábio Monteiro 

Guerra, n°10. Centro.  

 


