
 
 E D I T A L

Ú L T I M O  T E S T E

 

A Direção do Colégio CPI vem, por meio deste, tornar público, para o conhecimento dos interessados e a quem de direito, que 
estará promovendo o ÚLTIMO TESTE BOLSA 
Ensino Médio.  
 A título de informação e com o objetivo de dirimir dúvidas, abaixo repassamos todas as informações relativas ao 
BOLSA 2019. Solicitamos aos interessados e participantes que façam uma leitura criteriosa deste documento, pois o 

referência e parâmetro em todas as etapas do certame. 
 

1 - PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

1.1. ÚLTIMO TESTE BOLSA- 23 de Novem
Colégio CPI – www.colegiocpi.com 

 

2 – PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO (SOMENTE P
 

2.1. PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
• Preenchimento da ficha com os dados 
• Pagamento da taxa de R$ 15,00 (
• O pagamento da taxa poderá ser pago no 

Caixa da Escola. 
 

3 – DATA DA PROVA – ÚLTIMO TESTE BOLSA
 

• 16 de Dezembro de 2018 (Domingo
• Horário: Das 8h às 12h 
 

 

4 – LOCAL DAS PROVAS - ÚLTIMO TESTE BOLSA
 

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano)
Prédio III (Unidade Arêa Leão) – Rua 

 

ENSINO MÉDIO (1ª, 2ª e 3ª Séries)
Prédio II (Unidade Pires de Castro)
 

5 – PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA
5.1. O(a) candidato(a) deverá estar presente no local da prova com pelo m
5.2. Só terá acesso à sala de aplicação da prova o

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
5.3. Para realização desta prova, o(a)

LEITURA ÓPTICA; 
5.4. A duração da prova é de 4h; 
5.5. O caderno de questões do 6° Ano do 
5.6. O caderno de questões do 7° Ano do  Ensino Fundamental II contém 30 questões de múltipla escolha;
5.7. O caderno de questões do 8° e 9° A
5.8. O caderno de questões do Ensino Médio (
5.9. Para cada questão de múltipla escolha, existe apen
5.10. Assinalar no cartão de leitura óptica somente com can
5.11. Assinalar somente uma alternativa no cartão de leit
5.12. Não ultrapasse a área de preenchimento no cartão resposta na
5.13. Durante o tempo de realização da prova
5.14. É proibido o uso de aparelho de comunicação, calculadora, relóg
5.15. O(a) candidato(a) só poderá sair de sala 

ressalvados os casos de emergência. Não haverá tempo suplemen
5.16. Só constarão na relação nominal de inscritos os nomes dos candidatos que efetivaram o pagamento da taxa até a 

data prevista neste edital;  
5.17. Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) 

questões com o gabarito. Os demais candidatos
deverão entregar apenas o gabarito.

5.18. Caso o(a) candidato(a) seja flagrado com alguma atitude suspeita durante a aplicação do teste 
momento, o mesmo será advertido. Caso o
da sala e seu caderno de questões
eliminado do exame; 

5.19. Se durante a aplicação do teste 
retirado(a) de sala, seu caderno de questões e gabarito serão recolhidos com automática eliminação do(a) 
candidato(a) do exame;  

5.20. Às 8h10min os portões serão fechados não permitindo, portanto,
da Escola para participação do exame

5.21. Se durante a aplicação do teste 
poderá fazê-lo acompanhado de um fiscal

5.22. Caso o(a) candidato(a), após fazer a inscrição
inscrição; 
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A Direção do Colégio CPI vem, por meio deste, tornar público, para o conhecimento dos interessados e a quem de direito, que 
TESTE BOLSA 2019 voltado para alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II e 1ª, 2ª e 3ª Séries do 

A título de informação e com o objetivo de dirimir dúvidas, abaixo repassamos todas as informações relativas ao 
. Solicitamos aos interessados e participantes que façam uma leitura criteriosa deste documento, pois o 

referência e parâmetro em todas as etapas do certame.  

Novembro a 13 de Dezembro de 2018 SOMENTE PELA 

SOMENTE PELA INTERNET) 

PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano), ENSINO MÉDIO (1ª, 2ª e 3ª Séries)

da ficha com os dados do candidato; 
,00 (quinze reais); 

O pagamento da taxa poderá ser pago no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Casas Lotéricas, PagContas e no 

TESTE BOLSA 

Domingo) 

TESTE BOLSA 
(6º ao 9º Ano) 

Rua Arêa Leão, 410 – Bairro: Centro/Norte; (86) 3214 

(1ª, 2ª e 3ª Séries) 
(Unidade Pires de Castro) – Rua Desembargador Pires de Castro, 149 – Centro/Norte

PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA 
presente no local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência;

sala de aplicação da prova o(a) candidato(a) que apresentar o comprovante de inscrição 
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO; 

(a) candidato(a) receberá um caderno com QUESTÕES e um CARTÃO RESPOSTA de 

no do  Ensino Fundamental II contém 20 questões de múltipla escolha
no do  Ensino Fundamental II contém 30 questões de múltipla escolha;

de questões do 8° e 9° Anos do  Ensino Fundamental II contém 40 questões de múltipla escolha;
O caderno de questões do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) contém 45 questões de múltipla escolha
Para cada questão de múltipla escolha, existe apenas uma alternativa correta; 

no cartão de leitura óptica somente com caneta esferográfica azul ou preta; 
somente uma alternativa no cartão de leitura óptica (quadro cheio) e não assinale com X

Não ultrapasse a área de preenchimento no cartão resposta na alternativa assinalada; 
Durante o tempo de realização da prova, não será permitido qualquer tipo comunicação entre os
É proibido o uso de aparelho de comunicação, calculadora, relógio com calculadora e/ou celular

só poderá sair de sala de aplicação de prova decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, 
ressalvados os casos de emergência. Não haverá tempo suplementar para marcar o cartão

na relação nominal de inscritos os nomes dos candidatos que efetivaram o pagamento da taxa até a 

Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) do 6° Ano (Ensino Fundamental II) deverá entregar ao fiscal 
. Os demais candidatos (do 7º Ano do Ensino Fundamental II a 3ª Série do Ensino Médio)

deverão entregar apenas o gabarito. 
seja flagrado com alguma atitude suspeita durante a aplicação do teste 

o mesmo será advertido. Caso o(a) candidato(a) insista neste comportamento, o
u caderno de questões com o gabarito serão recolhidos e o(a) candidato

Se durante a aplicação do teste bolsa, o celular do(da) candidato(a) emitir sinais sonoros, o(a) candidato(a)
retirado(a) de sala, seu caderno de questões e gabarito serão recolhidos com automática eliminação do(a) 

rão fechados não permitindo, portanto, o acesso de nenhum 
exame; 

Se durante a aplicação do teste bolsa, o(a) candidato(a) sentir necessidade de ir ao banheiro, o(a) mesmo(a) só 
lo acompanhado de um fiscal 

após fazer a inscrição, desistir de participar do teste bolsa, não haverá devolução da taxa de 
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A Direção do Colégio CPI vem, por meio deste, tornar público, para o conhecimento dos interessados e a quem de direito, que 

voltado para alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II e 1ª, 2ª e 3ª Séries do 

A título de informação e com o objetivo de dirimir dúvidas, abaixo repassamos todas as informações relativas ao ÚLTIMO TESTE 

. Solicitamos aos interessados e participantes que façam uma leitura criteriosa deste documento, pois o mesmo servirá de 

SOMENTE PELA INTERNET através do site do 

(1ª, 2ª e 3ª Séries) 

do Brasil, Caixa Econômica, Casas Lotéricas, PagContas e no 

214 – 6700. 

Centro/Norte. (86) 3215-0300. 

enos 30 minutos de antecedência; 
que apresentar o comprovante de inscrição e 

caderno com QUESTÕES e um CARTÃO RESPOSTA de 

questões de múltipla escolha; 
no do  Ensino Fundamental II contém 30 questões de múltipla escolha; 

tões de múltipla escolha; 
questões de múltipla escolha; 

não assinale com X; 
 

comunicação entre os(as) candidatos(as); 
io com calculadora e/ou celular; 

(sessenta) minutos do início da prova, 
cartão-resposta; 

na relação nominal de inscritos os nomes dos candidatos que efetivaram o pagamento da taxa até a 

deverá entregar ao fiscal o caderno de 
(do 7º Ano do Ensino Fundamental II a 3ª Série do Ensino Médio) 

seja flagrado com alguma atitude suspeita durante a aplicação do teste bolsa, em primeiro 
insista neste comportamento, o(a) mesmo(a) será retirado 

candidato(a) estará automaticamente 

o(a) emitir sinais sonoros, o(a) candidato(a) será 
retirado(a) de sala, seu caderno de questões e gabarito serão recolhidos com automática eliminação do(a) 

o acesso de nenhum candidato(a) às dependências 

o(a) candidato(a) sentir necessidade de ir ao banheiro, o(a) mesmo(a) só 

, não haverá devolução da taxa de 



5.23. Se o(a) candidato(a) confirmar a inscrição no Último Teste Bolsa e não comparecer no dia da aplicação do exame, o 
mesmo não terá direito à devolução da taxa de inscrição. 

 

6 – ESTRUTURA DA PROVA 
 

6.1. ENSINO FUNDAMENTAL II (6º Ano) 
• A prova constará de 20 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  

MATEMÁTICA (10 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (10 questões). 
6.2. ENSINO FUNDAMENTAL II (7º Ano) 

• A prova constará de 30 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  
MATEMÁTICA (15 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões). 

6.3. ENSINO FUNDAMENTAL II (8º  e 9º Anos) 
• A prova constará de 40 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  

MATEMÁTICA (20 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (20 questões). 
6.4. ENSINO MÉDIO (1ª, 2ª e 3ª séries) 

• A prova constará de 45 questões (múltipla escolha) das disciplinas:  
MATEMÁTICA (15 questões), LÍNGUA PORTUGUESA (15 questões) e ATUALIDADES (15 questões). 

 

7 – DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
7.1.  ÚLTIMO TESTE – 17 de Dezembro de 2018 (no mural do Colégio CPI ou pelo site www.colegiocpi.com) 

 

8 – REVISÃO DE PROVA E GABARITO 
 

Para recorreção das questões ou qualquer questionamento com relação à prova ou ao gabarito, o(a) aluno(a) ou 
responsável só poderá fazê-lo(a) até às 18 horas do dia 17 de Dezembro de 2018. Após essa data a comissão 
organizadora do Último Teste Bolsa NÃO MAIS ACATARÁ NENHUM QUESTIONAMENTO a respeito do exame, 
mesmo que a reclamação tenha procedência. 
 

 

9 – RESULTADO OFICIAL 
9.1. ÚLTIMO TESTE BOLSA - O resultado oficial estará disponível na recepção ou no site da Escola a partir do dia 20 de 

Dezembro de 2018. 
 

10 – BOLSAS EM DISPUTA POR ANO / SÉRIE 
 

10.1.  ÚLTIMO TESTE BOLSA 
• 1° Colocado – 100% 
• 2° Colocado – 70% 
• 3° ao 10º Colocado – 50% 
• 11° ao 20° – 40% 

 
 

OBS1.: A Bolsa é intransferível.  
 

11 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

 Caso ocorra o fato de dois ou mais alunos obterem a mesma pontuação na prova, os critérios de desempate são os seguintes: 
 

 11.1.  Para o Ensino Fundamenta lI 
 

1º Critério – Melhor pontuação em Língua Portuguesa 
2º Critério – Melhor pontuação em Matemática 
3° Critério – Maior número de acertos nas últimas 5 
questões de Língua Portuguesa 
4º Critério – Maior número de acertos nas últimas 5 
questões de Matemática 
5º Critério - Maior idade do candidato 

 

11.2.  Para o Ensino Médio 
 

1º Critério – Melhor pontuação em Língua Portuguesa 
2º Critério – Melhor pontuação em Matemática 
3º Critério – Melhor pontuação em Conhecimentos Gerais. 
4° Critério – Maior número de acertos nas últimas 5 questões 
de Língua Portuguesa 
5º Critério - Maior número de acertos nas últimas 5 questões 
de Matemática 
6º Critério – Maior idade do candidato 

 

 

12 – PERÍODO DE PRÉ-MATRÍCULA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS COM DESCONTO NO ÚLTIMO TESTE BOLSA  
 

12.1. A partir do dia 20 de Novembro até o dia 28 de Dezembro 2018. 
  
  
 

Informações: Entre em contato conosco: 3215-0300 / 3194-8181 / 3214-6700 


