
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

Desafio de Português e Matemática 2020 

 
O Colégio Objetivo Juazeiro, com sede na Av. Dr. Floro Bartolomeu, 776 - São 

Miguel, Juazeiro do Norte – Ceará, torna público o regulamento do Desafio de 

Português e Matemática 2020 para estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental 

a 2ª série do Ensino Médio. 

 
1. Objetivo 

1.1 O Desafio é uma atividade que estimula jovens a avaliarem seus 

conhecimentos com incentivos aos mais bem classificados. Tem o objetivo de 

realizar um concurso para selecionar estudantes aptos a ganharem bolsas de 

estudo e descontos especiais no Colégio Objetivo – unidade Juazeiro do Norte 

– Ceará. 

 
2. Das bolsas 

2.1 Os candidatos serão contemplados com descontos ou bolsas de estudo de 

até 100% conforme os resultados obtidos nas provas. Os descontos ou bolsas 

de estudo serão concedidos pelo Colégio Objetivo Juazeiro aos cinco primeiros 

lugares de cada série participante do Desafio, sendo distribuídas da seguinte 

maneira: 

 
1º Lugar: Bolsa de estudo de 100% 

2º Lugar: Bolsa de estudo de 50% 

3º Lugar: Isenção do material da rede Objetivo, do material extra e do 

fardamento 

4º Lugar: Desconto de 20% nas mensalidades 

5º Lugar: Desconto de 10% nas mensalidades 

 
2.2 Os descontos e as bolsas de estudo serão válidos somente para a unidade 

do Colégio Objetivo Juazeiro, onde o candidato fez a prova. 

 
3. Das inscrições 

3.1 O Desafio de Português e Matemática é aberto a estudantes que queiram 

ingressar no Colégio Objetivo Juazeiro em 2020. 



3.2 As inscrições para o Desafio de Português e Matemática são gratuitas e 

devem ser feitas pela internet, no site www.objetivojuazeiro.com.br, a partir do 

dia 16 de agosto até o dia 19 de setembro. 

3.3 É requisito obrigatório que o aluno esteja cursando a série anterior àquela na 

qual se matriculará em 2020. Por exemplo: o aluno que se matriculará em 2020 

na 2ª série deve estar cursando a 1ª série em 2019 para realizar a prova. 

3.4 Serão aceitas apenas as inscrições realizadas através do site oficial da 

instituição responsável pelo Desafio, Colégio Objetivo – unidade Juazeiro do 

Norte: www.objetivojuazeiro.com.br. 

3.5 NÃO será permitida a realização da prova para alunos que estejam cursando 

a 3ª série do Ensino Médio em 2019 bem como pessoas que já tenham concluído 

o Ensino Médio. 

 
4. Da prova 

4.1. A prova será realizada no dia 21 de setembro de 2019 (sábado), às 9h, 

para os alunos que estão cursando o Ensino Fundamental (do 5º ao 9º ano) e 

também para os alunos que estão cursando a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio em 

2019. Acontecerá no Colégio Objetivo na unidade de Juazeiro do Norte – Ceará, 

localizado na Av. Dr. Floro Bartolomeu, 776, no bairro São Miguel. 

4.2 O tempo mínimo de permanência na prova é de 60 (sessenta) minutos. 

4.3 O tempo total de duração da prova é de 3h30min (três horas e trinta minutos). 

4.4 O Desafio será composto de 20 questões de múltipla escolha para os alunos 

do 5º ano ao 7º ano do Ensino Fundamental (10 de Português e 10 de 

Matemática) e 30 questões de múltipla escolha para os demais anos do Ensino 

Fundamental e séries do Ensino Médio (15 de Português e 15 de Matemática). 

4.5 No dia da prova, o estudante deverá OBRIGATORIAMENTE portar um 

documento oficial de identificação com foto (ex.: RG ou passaporte) ou 

carteirinha de estudante e comprovante de inscrição no Desafio de Português e 

Matemática confirmado pelo site www.objetivojuazeiro.com.br. 

4.6 Só será permitida a realização da prova pelo estudante se os dados 

constantes no documento de identificação forem iguais aos informados no 

referido comprovante de inscrição. Não serão aceitas xerox de documentos. 

4.7 Não será permitida a entrada de retardatários. Os portões abrirão às 8h e 

fecharão às 9h. 

 
5. Do resultado 

5.1 Os gabaritos de todas as provas serão divulgados no site 

www.objetivojuazeiro.com.br, a partir de 25/09. Para acessá-los, o candidato 

deverá clicar no título “Desafio: gabaritos”. 

5.2 O resultado do Desafio de Português e Matemática do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio estará disponível na unidade do Colégio Objetivo Juazeiro, onde 

o candidato fez a prova, a partir do dia 01 de outubro de 2019 (terça-feira) e no 

site oficial www.objetivojuazeiro.com.br. 
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5.3 A premiação acontecerá no dia 10 de outubro (quinta-feira), às 18h, no 

auditório do térreo do Colégio Objetivo Juazeiro. 

5.4 Os estudantes sabatistas deverão se apresentar junto aos demais 

estudantes e ficarão confinados até o horário que possam iniciar a realização da 

prova (procure a organização do Desafio de Português e Matemática). 

5.5 Em caso de dúvidas ou mais informações, o estudante poderá contatar o 

Colégio Objetivo pelos telefones (88) 3511.7050 / 3511.7055 / 3511.9439 / 

3511.6042, falar com Célia (NEO) ou Alinne (Marketing). 

 

 
15 de agosto de 2019, Juazeiro do Norte/CE. 

 
 
 
 

Ana Cláudia Ribeiro Soares 
Mantenedora 


