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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO NO CAPE KIDS
InformaÃ§Ãµes sobre os cursos preparatÃ³rios - Tels: (21) 3357-5471 / 3038-0764 / Whatsapp
(21) 97632-7108
O concurso de admissÃ£o e ingresso no 6Âº ano do ensino fundamental se dÃ¡ atravÃ©s de
concurso pÃºblico destinado ao preenchimento das vagas de acordo com a sua distribuiÃ§Ã£o.
O total de vagas oferecidas por turno, em cada Campus, serÃ¡ preenchido reservando-se 50%
(cinquenta por cento) a candidatos que tenham cursado integralmente o 4Âº e o 5Âº anos do
Ensino Fundamental, em escolas da Rede PÃºblica de Ensino Municipal , Estadual ou Federal,
condiÃ§Ã£o a ser comprovada por meio da apresentaÃ§Ã£o do original do HistÃ³rico Escolar
ou de DeclaraÃ§Ã£o da instituiÃ§Ã£o de ensino(Grupo I), no momento da matrÃ-cula.
As demais vagas (50%) serÃ£o preenchidas por candidatos que nÃ£o cumprirem o critÃ©rio
exigido no subitem anterior (Grupo II).
Grupos de reserva de vagas:
Grupo I Â– Escola PÃºblica
Grupo II Â– Ampla ConcorrÃªncia (Escola Particular), mesmo com bolsa de estudo
As inscriÃ§Ãµes seguem o cronograma divulgado em edital pelo ColÃ©gio e para participar
deve ser paga a taxa de inscriÃ§Ã£o correspondente ao publicado em edital. A qualquer tempo
poder-se-Ã¡ anular a inscriÃ§Ã£o e a matrÃ-cula do candidato, desde que verificada falsidade
em qualquer declaraÃ§Ã£o e/ou irregularidade em informaÃ§Ãµes fornecidas, garantido o
direito ao contraditÃ³rio e Ã ampla defesa.
O responsÃ¡vel legal do candidato deverÃ¡ declarar, no ato da inscriÃ§Ã£o, que tem ciÃªncia e
aceita que, quando da convocaÃ§Ã£o para a matrÃ-cula, deverÃ¡ entregar os documentos
comprobatÃ³rios dos requisitos exigidos para tal.
O valor referente ao pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o sÃ³ serÃ¡ devolvido em caso de
suspensÃ£o ou cancelamento do Processo Seletivo.
O processo seletivo
O processo de SeleÃ§Ã£o e ClassificaÃ§Ã£o consistirÃ¡ na aplicaÃ§Ã£o de testes compostos
de prova objetiva de mÃºltipla escolha e redaÃ§Ã£o, todos com carÃ¡ter eliminatÃ³rio e
classificatÃ³rio.
SerÃ¡ aplicada prova objetiva de mÃºltipla escolha, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio,
com a seguinte distribuiÃ§Ã£o de itens entre as seguintes disciplinas:
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LÃ-ngua portuguesa - 10 questÃµes
MatemÃ¡tica - 10 questÃµes
A prova objetiva de mÃºltipla escolha, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, constarÃ¡ de
20 (vinte) itens, com o valor de 1 (um) ponto por item, e terÃ¡ pontuaÃ§Ã£o total variando do
mÃ-nimo de 0 (zero) ponto ao mÃ¡ximo de 20 (vinte) pontos.
SerÃ¡ considerado eliminado o candidato que obtiver pontuaÃ§Ã£o igual a 0 (zero) em pelo
menos uma das disciplinas constantes da parte Objetiva da prova Escrita.
Os itens da prova objetiva serÃ£o do tipo mÃºltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D)
e uma Ãºnica resposta correta.
Da redaÃ§Ã£o
SerÃ¡ aplicada uma redaÃ§Ã£o de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, no mesmo dia de
realizaÃ§Ã£o da prova objetiva, sobre tema constante do caderno de prova.
A redaÃ§Ã£o terÃ¡ o valor de 10 (dez) pontos e serÃ¡ realizada na mesma data e horÃ¡rio
previsto no subitem 4.3.1. desse Edital para a realizaÃ§Ã£o da prova objetiva.
SerÃ£o considerados aptos a classificaÃ§Ã£o apenas os candidatos que obtiverem nota maior
que 0 (zero) no aproveitamento da redaÃ§Ã£o.
Do resultado das provas objetivas
O gabarito preliminar da prova objetiva, o resultado da redaÃ§Ã£o, bem como o resultado geral
deste Processo Seletivo, serÃ£o divulgados na pÃ¡gina de Concursos do ColÃ©gio Pedro II (
http://dhui.cp2.g12.br).
O gabarito preliminar das questÃµes objetivas serÃ¡ divulgado na pÃ¡gina de concursos do
ColÃ©gio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br).
Dos recursos
O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito preliminar poderÃ¡ fazÃª-lo em
requerimento prÃ³prio disponibilizado no Protocolo Geral do ColÃ©gio Pedro II, Campo de
SÃ£o CristÃ³vÃ£o, 177, TÃ©rreo, SÃ£o CristÃ³vÃ£o.
Os recursos julgados serÃ£o divulgados na pÃ¡gina de concursos do ColÃ©gio Pedro II (
http://dhui.cp2.g12.br) nÃ£o sendo possÃ-vel o conhecimento do resultado via telefone ou fax,
nÃ£o sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisÃµes.
A decisÃ£o da Banca quanto aos recursos serÃ¡ irrecorrÃ-vel, consistindo em Ãºltima
instÃ¢ncia para tal e sendo soberana em suas decisÃµes, razÃ£o pela qual nÃ£o caberÃ£o
recursos administrativos adicionais.
Da classificaÃ§Ã£o dos candidatos
A divulgaÃ§Ã£o das notas de cada um dos testes classificatÃ³rios de cada candidato se darÃ¡
por meio de listagem nominal dos candidatos, por nÃºmero de inscriÃ§Ã£o e considerando as
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opÃ§Ãµes correspondentes Ã s vagas reservadas e aos Grupos.
As vagas estabelecidas neste Edital serÃ£o preenchidas segundo a ordem de classificaÃ§Ã£o
obtida pelos candidatos habilitados, em ordem decrescente do somatÃ³rio final dos testes
classificatÃ³rios, considerando as opÃ§Ãµes correspondentes Ã s vagas reservadas e
conforme o nÃºmero de vagas ofertado, atÃ© que o total delas seja completado.
Em caso de empate de somatÃ³rios, no limite das vagas oferecidas, a classificaÃ§Ã£o final
obedecerÃ¡ Ã s seguintes condiÃ§Ãµes, em ordem de prioridade:
maior nÃºmero de pontos obtidos na REDAÃ‡ÃƒO;
maior nÃºmero de pontos obtidos no teste de avaliaÃ§Ã£o de MATEMÃ•TICA;
maior nÃºmero de pontos obtidos no teste de avaliaÃ§Ã£o de LÃ•NGUA PORTUGUESA;
MAIOR IDADE.
Da matrÃ-cula de alunos
Os candidatos serÃ£o convocados para matrÃ-cula obedecendo estritamente Ã ordem de
classificaÃ§Ã£o e conforme calendÃ¡rio estabelecido por meio de listagem nominal na pÃ¡gina
de concursos do ColÃ©gio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br), considerando a(s) opÃ§Ã£o(Ãµes)
correspondente(s) Ã s vagas reservadas.
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