
 
 
 
 
 
 

Regulamento – Exame de Bolsas Cursinho Objetivo 
 

1. O Exame de Bolsas é destinado aos candidatos inscritos para o Cursinho Extensivo do 
Objetivo 2020 
 
2. O desconto especial que o candidato obtiver no Exame é válido para as mensalidades de 
2020 no Cursinho Pré-Vestibular  
 
3.  O desconto no Exame não é acumulativo com outros descontos oferecidos no Colégio. 
 
4. Para que o candidato tenha direito a esses descontos deverá estar adimplente com suas 
mensalidades no 1° dia útil de cada mês. Ou seja, para efetuação da matrícula o candidato não 
poderá constar débitos na unidade.  
 
5. Para efeito de efetivação de matrícula o candidato terá 05 (cinco) dias corridos a partir da 
data da divulgação do resultado.  
 
6. Os descontos  serão aplicados e condicionados mediante a formação de turma para 2020, 
com no mínimo 40  alunos. 
 
7. O pai e ou responsável do candidato deverá fazer a inscrição para o Exame no site ou 
presencialmente nas dependências   do Colégio Objetivo de Caraguatatuba 
 
8. A prova será realizada na dependência do Colégio Objetivo, no dia 24/01 de Fevereiro de 
2020, das 19h às 21h – na Rua Taubaté, 50, Sumaré, Caraguatatuba. 
 
9. A prova será Objetiva, referente aos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Inglês, 
Matemática, História, Geografia, Biologia, Física e Química. A prova será constituída por 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha. Valendo 2 (dois) pontos cada questão, totalizando 
100 pontos.  
 
10. O valor do desconto oferecido será da seguinte forma:  
  
10.1 Os candidatos que obterem 80% de acertos terão bolsas de 100% (independente do 
número de candidatos) 
 
10.2 Abaixo de 80% serão oferecidos descontos conforme a nota obtida na prova, ou seja, 10% 
acertos terão de 10% de desconto, assim sucessivamente.  
 
11. Caso haja outros concursos durante o ano o candidato não poderá se inscrever nos demais, 
ou seja, poderá participar somente uma única vez.    
 
12. O candidato deverá comparecer no local designado para a prova com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: original da Célula de identidade ou Certidão de 
Nascimento, além de caneta esferográfica de cor azul ou preta. 
 
13. O resultado será divulgado dia ___ de Fevereiro , após as 17 h no site 
www.objetivocaraguatatuba.com.br 
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