
 

 

CONCURSO PARA BOLSAS DE ESTUDOS 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 O Objetivo promove periodicamente concursos para oferecer bolsas de 
estudos aos estudantes interessados em fazer um curso pré-vestibular. De acordo 
com o desempenho na prova elaborada pelos professores e aplicada pelo Curso 
Objetivo, o estudante conquista descontos nas mensalidades, aplicados sobre o 
valor contratual e válidos durante todo o período do curso no qual se matriculou.  

Para participar do concurso de bolsas, o candidato deve efetuar sua 
inscrição no site www.curso-objetivo.br. 

 

INSCRIÇÕES 
 Após acessar a página de CONCURSOS DE BOLSAS E SIMULADOS no site 
do Curso Objetivo, o candidato deve preencher seu e-mail e telefone nos 
respectivos campos da opção NOVO CADASTRO. Inseridos esses dados, o 
candidato será direcionado para um formulário de cadastramento (todos os 
campos são obrigatórios). 
 Efetuado o cadastro, que é válido para todos os concursos de bolsas e 
simulados abertos promovidos pelo Curso Objetivo, o candidato deve efetuar o 
login inserindo o e-mail e a senha cadastrados.  
 Após realizar a identificação, o candidato deve selecionar a prova de seu 
interesse, bem como a Unidade onde pretende estudar.  
 ATENÇÃO: Os descontos obtidos no concurso de bolsas são válidos 
somente para a unidade e o curso selecionados pelo candidato no ato da 
inscrição. 

 

  



PROVAS 
As provas apresentam 50 testes de múltipla escolha. Cada teste apresenta 

cinco alternativas distintas, e somente uma resposta é correta. O candidato deve 
assinalar a alternativa escolhida na folha de respostas entregue pelo fiscal de 
provas, atentando para o preenchimento correto desse documento, cujas 
orientações se encontram no cabeçalho da folha. O preenchimento incorreto da 
folha de respostas impossibilita a leitura digital e invalida a prova. 

 

DURAÇÃO DAS PROVAS 
TURMA  TEMPO DE PROVA  
Medicina e Cursos regulares Manhã/Tarde/Noite  3 horas  
ITA  4 horas  

 

As questões apresentadas nas provas versam sobre o conteúdo 
programático das disciplinas estudadas no ensino médio, com a seguinte 
distribuição no número de questões por disciplina: 
 
Cursos regulares Manhã/Tarde/Noite  
DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES 
Português 11 
Biologia 8 
Matemática 5 
Química 5 
Geografia 8 
Física 5 
História 8 
Total 50 

 
Curso ITA 
DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES 
Português 15 
Física 12 
Química 11 
Matemática 12 
Total 50 

 
No   à seguinte dia aplicação da prova, o candidato poderá   seu  conferir 

 inscrição. na elecionadas unidade na diretamente  desempenho
 

 

 



 

RESULTADO 
O resultado do concurso estará disponível na secretaria de matrículas da 

Unidade selecionada, na data informada pelo fiscal de prova. 
Os descontos não são lineares e obedecem a cálculos estatísticos. 

Portanto, a porcentagem de acertos na prova não corresponde à porcentagem 
de desconto concedida.  Os descontos obtidos pelo candidato são aplicados sobre 
o valor contratual e válidos durante todo o período do curso em que se 
matriculou. 

 

REGULAMENTO 
Antes de se inscrever no concurso de bolsas desejado, o candidato deve 

ler atentamente o regulamento, que apresenta informações específicas para 
aquela prova. Caso persista alguma dúvida, deve entrar em contato com o Curso 
Objetivo pelo telefone 0800 77 11 989 ou pelo e-mail cursopaulista@objetivo.br. 

 

 

 
  

 

 

 
 

 


