
     

Colégio Bom Jesus Externato • www.bomjesus.br • Tel.: (12) 3642-5755 • Praça Barão do Rio Branco, n.º 59 • Centro • Pindamonhangaba/SP 

CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA A 1.ª SÉRIE DE 2020 
 

REGULAMENTO 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O Colégio Bom Jesus Externato promoverá, no 2.º semestre de 2019, o Concurso de 
Bolsas de Estudos para a 1.ª série do Ensino Médio de 2020. 

 
2. PARTICIPANTES 

Poderão participar deste concurso, mediante inscrição prévia, alunos atualmente 
matriculados no 9.º ano do Ensino Fundamental, em escolas de ensino regular da Rede 
Pública ou Privada e, também, do Colégio Bom Jesus Externato.  

 
3. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão gratuitas, no período de 23 de setembro a 04 de outubro de 2019, 
das 8h às 17h30min., até o limite de 500 candidatos. A efetivação da inscrição será 
mediante preenchimento e entrega da ‘Ficha de Inscrição’ disponível na Secretaria do 
Colégio Bom Jesus Externato (Praça Barão do Rio Branco, 59 – Centro – 
Pindamonhangaba/SP, CEP: 12400-280). 

 
4. REALIZAÇÃO DA PROVA 

DATA: 18 de outubro de 2019 (sexta-feira). 
HORÁRIO: das 13h30 às 17h30. 
LOCAL: Colégio Bom Jesus Externato – Praça Barão do Rio Branco, 59 – Centro – 

Pindamonhangaba/SP, CEP: 12400-280. 
Os candidatos deverão se apresentar, no dia, horário e local determinados, munidos 

de documento de identificação (Carteira de Identidade/RG ou Certidão de Nascimento), 
caneta esferográfica azul escura ou preta, lápis/lapiseira e borracha. Não será permitido o 
uso de rascunho, calculadora ou qualquer outro material. 

 
5. A PROVA 

A prova será composta de questões de múltipla escolha e as respostas deverão ser 
transferidas para uma folha de respostas – localizada ao final do caderno de questões. As 
questões abordarão os conteúdos estudados no 9.º ano do Ensino Fundamental, nos 
componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Geografia e 
História, conforme tabela anexa. 

 
6. PREMIAÇÃO 

Serão contemplados com Bolsas de Estudos, 12 (doze) alunos no total, sendo 6 (seis) 
melhores classificados do Colégio Bom Jesus Externato e 6 (seis) melhores classificados da 
Rede Pública e Privada, de acordo com o critério a seguir: 

 1.º Lugar = 100% 
 2.º Lugar = 50% 
 3.º Lugar = 40% 
 4.º Lugar = 30% 
 5.º Lugar = 20% 
 6.º Lugar = 10% 
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6.1 Será exigida uma nota mínima de 6,0 (seis) pontos na prova total, a partir da qual 
se fará o levantamento dos melhores classificados; 

 
6.2 Em caso de empate de resultados, o desempate será feito pela nota de Matemática 
e, se ainda houver empate, o novo desempate será feito pela nota de Língua 
Portuguesa; 
 
6.3 Para que possa usufruir do direito à matrícula no ano letivo de 2020, o aluno 
contemplado com a Bolsa de Estudo deverá estar aprovado no ano em curso na escola 
de origem, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios; 
 
6.4 Para os anos seguintes, a manutenção da bolsa estará garantida desde que o aluno 
seja aprovado por mérito. Em caso de aprovação por conselho ou reprovação, o Colégio 
Bom Jesus Externato reserva-se ao direito de não renovar o benefício; 
 
6.5 A Bolsa de Estudo não contempla material didático, uniformes, atividades 
extracurriculares, entre outras taxas; 
 
6.6 Os descontos não serão cumulativos com qualquer outra forma de desconto 
concedido pelo Colégio. Será adotado como plano de pagamento sempre o que for mais 
vantajoso para o discente. 

 
 

7. DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS E MATRÍCULA 

Os resultados serão divulgados no dia 8 de novembro de 2019, a partir das 14h, pelo 
site http://www.bomjesus.br e na Secretaria do Colégio Bom Jesus Externato. 

Os alunos contemplados terão do dia 11 de novembro a 10 de dezembro de 2019 
para efetivarem a sua matrícula, desde que atendidas as exigências regimentais, 
contratuais e financeiras do Colégio Bom Jesus Externato. Após essa data, o aluno perderá 
o direito ao desconto da Bolsa de Estudo. 
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CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA A 1.ª SÉRIE DE 2020 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

Período de inscrição: de 23 de setembro a 04 de outubro de 2019. 

Prova: 18/10/19 (sexta-feira) Horário: das 13h30 às 17h30. 

Local: Colégio Bom Jesus Externato, Praça Barão do Rio Branco, 59 – Centro – 

Pindamonhangaba/SP. CEP: 12400-280. 

Materiais necessários: documento de identificação (Carteira de Identidade/RG ou 

Certidão de Nascimento), caneta esferográfica azul escura ou preta, lápis/lapiseira e 

borracha. Não será permitido o uso de rascunho, calculadora ou qualquer outro material. 

Resultado do concurso: 08 de novembro de 2019, a partir das 14h, pelo site 

http://www.bomjesus.br e na Secretaria do Colégio Bom Jesus Externato. 

Em caso de dúvida, o regulamento completo está disponível no site 

http://www.bomjesus.br e na Secretaria do Colégio Bom Jesus Externato 
 
 

CONTEÚDOS CONTEMPLADOS NA PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Interpretação de textos; 

 Uso do pronome relativo; 

 Classe morfológica: substantivo e 

adjetivo; 

 Orações subordinadas e 

coordenadas;  

 Linguagem verbal e não verbal 

(tiras e charge); 

 Concordância verbal. 

MATEMÁTICA 

 Potenciação e Radiciação; 

 Equação de 2º Grau; 

 Equação irracional; 

 Área e perímetro de retângulo; 

 Triângulos semelhantes; 

 Teorema de Tales no triângulo; 

 Trigonometria no triângulo retângulo; 

 Problemas envolvendo Mínimo 

Múltiplo Comum (MMC) e Máximo 

Divisor Comum (MDC). 

FÍSICA 

 Velocidade média; 

 Temperatura; 

 Aceleração média; 

 Energia cinética; 

 Unidades de medida 

(Sistema Internacional). 

QUÍMICA 

 Separação de mistura; 

 Distribuição eletrônica; 

 Igualdades químicas entre 

átomos; 

 Modelos atômicos; 

 Tabela periódica. 

GEOGRAFIA 

 Globalização 

 Características e Etapas; 

 Cartografia. 

 Leitura, interpretação e análise de 

mapas, gráficos e tabelas. 

 Blocos econômicos 

 Etapas na formação dos blocos 

econômicos; 

 Principais conflitos da União 

Europeia. 

 Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

 Objetivo da criação da ONU; 

 Organizações internacionais ligadas 

à ONU. 

HISTÓRIA 

 República velha; 

 Primeira Guerra Mundial; 

 Governos totalitários; 

 Era Vargas. 

 

http://www.bomjesus.br/
http://www.bomjesus.br/

