
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE 

BOLSAS 2022 

Prova específica para candidatos à Segunda Série (2ª 

série) do Ensino Médio do Liceu Albert Sabin 

  

1. Data, horário e orientações de prova: 

 

1.1. Data: 2 de outubro de 2021, às 9h. 

1.2. Local: Liceu Albert Sabin (Ensino Médio) - Unidade Califórnia, Rua José 

Curvelo da Silveira Jr., 110, Ribeirão Preto. 

1.3. Os inscritos deverão chegar com antecedência de 15 minutos, munidos 

de documento de identidade com foto, caneta azul ou preta, lápis e 

borracha. 

1.4. Não será permitida a entrada de candidatos após o início das atividades.  

 

2. Inscrições:  

2.1. As inscrições serão feitas no site do Liceu Albert Sabin Ensino Médio 

(https://liceuasabin.br/medio/vestibulinho/). O horário disponível para a 

realização da inscrição será até às 12h00 do dia 1 de outubro de 2021.  

2.2. Após a realização da inscrição, o candidato receberá, via e-mail, um login 

e uma senha para acesso ao Portal Educacional do Liceu Albert Sabin 

(https://portalmedio.liceuasabin.br/login/index.php).  

2.3. No Portal Educacional, o candidato terá acesso à um tour virtual pelo 

Liceu Albert Sabin, à vídeos com informações a respeito do 

funcionamento da escola, bem como à uma prova com questões para 

estudos e preparação. 

2.4. Em caso de dificuldade com a inscrição, deve-se falar com Janaína ou 

Cleuza nos seguintes telefones: (16) 3602-8200, (16) 3602-8223 ou (16) 

3602-8222.  

  

3. Cronograma: 

8h30 – Chegada do candidato ao Liceu Albert Sabin 

9h00 – Início da prova 

10h30 – Final da prova 

 

https://liceuasabin.br/medio/vestibulinho/
https://portalmedio.liceuasabin.br/login/index.php


 

 

4. Características da prova:  

4.1. A prova do Concurso de Bolsas 2022 do Liceu Albert Sabin será formada 

por 20 testes, a saber: 4 de Linguagens (Língua Portuguesa, Literatura e 

Interpretação de texto), 1 de Inglês, 5 de Matemática, 4 de Ciências 

Humanas (História, Geografia e Atualidades) e 6 de Ciências da Natureza 

(Química, Física e Biologia).  

4.2. Os testes são estruturados da seguinte forma: enunciado, questão e 5 

alternativas, de a) a e). Apenas uma delas corresponde à resposta 

correta.  

4.3. Os temas abordados na prova do Concurso de Bolsas 2022 do Liceu 

Albert Sabin são aqueles trabalhados ao longo da Primeira Série (1ª 

série) do Ensino Médio.  

 

5. Informações complementares:  

Dúvidas relacionadas ao regulamento poderão ser sanadas por Janaína e/ou 

Cleuza nos seguintes telefones: (16) 3602-8200, (16) 3602-8223 ou (16) 

3602-8222. 

 


