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FaÃ§a o curso preparatÃ³rio no Cape PreparatÃ³rios
Participe do nosso Grupo do Facebook - Como passar no ColÃ©gio Militar, ColÃ©gio Pedro II
e CAp Uerj
O colÃ©gio Pedro II tambÃ©m destina 883 vagas para as turmas de 1Âº, 2Âº e o 6Âº anos do
ensino fundamental. O procedimento de inscriÃ§Ã£o Ã© igual para os trÃªs. O responsÃ¡vel
legal pelo candidato deve acessar a pÃ¡gina do da escola ou a do Instituto Acesso PÃºblico Â–
www.acessopublico.org.br, que organiza o concurso, e inscrevÃª-lo atÃ© 19 de outubro.
Depois, Ã© preciso imprimir a guia de recolhimento da taxa. O valor Ã© de R$40.
Para concorrer Ã s 496 vagas disponibilizadas ao 1Âº ano, Ã© preciso ter nascido entre 1Âº de
abril de 2009 e 31 de marÃ§o de 2010. As unidades contempladas, aqui, sÃ£o o campus
Engenho Novo (90), HumaitÃ¡ I (76), Realengo (15), SÃ£o CristÃ³vÃ£o I (200) e Tijuca I (115).
O ingresso em uma das instituiÃ§Ãµes mais tradicionais do Rio de Janeiro serÃ¡ realizado
atravÃ©s de sorteio pÃºblico. Ele ocorrerÃ¡ no Teatro MÃ¡rio Lago, no campus de SÃ£o
CristÃ³vÃ£o. O calendÃ¡rio obedece Ã seguinte ordem: no dia 9 de dezembro, HumaitÃ¡ I, Ã s
8h e SÃ£o CristÃ³vÃ£o, Ã s 13h. No dia posterior, 10, Engenho Novo I, Ã s 8h e Tijuca, Ã s
13h. A unidade de Realengo farÃ¡ o sorteio no prÃ³prio campus, Ã s 14h, do dia 8 de
dezembro. Quem nasceu entre 1Âº de abril de 2008 e 31 de marÃ§o de 2009 participa do
concurso ao 2Âº ano. O Pedro II oferece, neste caso, 56 vagas, distribuÃ-das pelas seguintes
unidades: HumaitÃ¡ I (16), Tijuca I (25) e Engenho Novo I (15). O sorteio o sorteio ocorrerÃ¡ no
mesmo Teatro e na mesma data e hora das unidades referenciadas.
JÃ¡ os candidatos ao 6Âº ano possuem especificidades. Primeiro, poderÃ£o candidatar-se os
nascidos a partir de 1Âº de marÃ§o de 2003 que concluÃ-ram ou tenham condiÃ§Ãµes de
terminar, atÃ© o fim de 2015, o 5Âº ano. SÃ£o 346 vagas para o Engenho Novo II (50),
HumaitÃ¡ II (70), Realengo II (40), SÃ£o CristÃ³vÃ£o II (80). Exclusivamente para o segundo
turno, as vagas encontram-se no Centro (80) e na Tijuca II (26). Do total dessas vagas, 50%
sÃ£o reservadas aos estudantes que cursaram integralmente, no mÃ-nimo, o 4Âº e o 5Âº ano
na rede pÃºblica de ensino. Reserva-se, ainda, 5% Ã s pessoas com deficiÃªncia.
Os inscritos realizarÃ£o uma RedaÃ§Ã£o e uma prova objetiva contendo 20 questÃµes: dez de
MatemÃ¡tica e dez de LÃ-ngua Portuguesa. Elas ocorrerÃ£o no dia 29 de novembro. A
divulgaÃ§Ã£o das notas serÃ¡ feita por meio de listagem nominal dos candidatos, nÃºmero de
inscriÃ§Ã£o e ordem de prioridade.
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