
CONCURSO DE BOLSAS 
2020

ENSINO MÉDIO DO CJN

1. PROCESSO SELETIVO   EM DUAS ETAPAS: REALIZAÇÃO DA  
PROVA E DINÂMICAS:

Para  concorrer  a  uma bolsa  de  estudos  para  a  1ª série do Ensino
Médio,  o aluno deverá participar do processo seletivo que constará de duas
etapas. 

1.1. A primeira etapa será uma prova de Língua Portuguesa, Redação e
Matemática no dia 31/8/2019, das 9h às 12h30, nas dependências
do  CJN.  Essa  prova  busca  avaliar  conhecimentos  básicos  do
Ensino Fundamental, necessários a um melhor aproveitamento no
Ensino Médio. 

É obrigatório trazer o RG e uma cópia do último boletim
expedido pela escola atual. Sem esses documentos, não será

possível que o aluno realize a primeira etapa.

1.2. A  segunda  etapa  do  processo  constará  de  duas  dinâmicas  que
avaliarão  habilidades  como:  atuação  em  equipe,  oralidade,  pro
atividade, entre outras. 

A partir dos resultados das provas objetivas (prova de Língua Portuguesa
e Matemática), serão classificados para segunda etapa os vinte (20) alunos com
as  maiores  pontuações  advindos  da  rede  pública  e  os  vinte(20)  alunos  com
maiores pontuações advindos da rede particular de ensino sendo que, somente
para ambos os casos serão feitas as correções das redações.

Para  fins  de  classificação,  só  serão  habilitados  para  segunda etapa  os
candidatos  com  porcentual  de  acertos  igual  ou  superior  a  50%  do  total  de
questões.

A segunda etapa acontecerá no dia 20/9/19 das 14h às 17h no CJN e é
exclusiva para os candidatos que não são alunos do Jardim das Nações.
Nesta etapa, serão levados em consideração a análise do boletim do aluno e sua
performance nas dinâmicas, podendo ser oferecido ao mesmo um desconto nas
mensalidades e matrícula(bolsa parcial de 50% para alunos advindos da rede
particular  e  bolsa integral  – 100% para alunos  advindos  da rede pública  de



ensino), de acordo com critérios internos da escola. A bolsa (porcentagem de
desconto) é válida para o ano letivo de 2020, podendo ser mantida de uma série
para outra, nos anos posteriores, de acordo com o desempenho e a postura do
(a) aluno (a). As referidas porcentagens de desconto não abrangem as
despesas  com  materiais  didáticos,  uniformes  e  atividades
extracurriculares.

2. INSCRIÇÕES  

As inscrições estarão abertas a partir do dia 01 de agosto, encerrando-se no
dia 23 de agosto de 2019. As mesmas são gratuitas e deverão ser feitas através
da ficha disponibilizada no site www.jardimdasnacoes.com.br.

3. SOBRE  PROVA

O  aluno  deverá  comparecer  ao  local  de  prova,  com  meia  hora  de
antecedência e trazer uma caneta azul ou preta, lápis e borracha.

A prova  é  composta  por  40 questões  objetivas  (múltipla  escolha),  com 5
alternativas cada e uma Redação. São 20 questões de Matemática e 20 questões
de Língua Portuguesa. A duração da prova, incluindo-se a marcação na folha de
respostas, é de três horas e meia (3,5 horas). 

Conteúdo da prova

Língua Portuguesa: 
 leitura e interpretação de texto; 
 ortografia oficial; 
 acentuação gráfica;
 crase; 
 emprego de pronomes e verbos; 
 emprego de preposições e conjunções; 
 intertextualidade;
 concordância nominal e verbal; 
 figuras de linguagem;
 redação – dissertação sobre tema da atualidade;

Matemática:
 Números  naturais,  inteiros,  racionais  e  reais: resolver  situações-

problema envolvendo conhecimentos numéricos.
 Geometria: identificar características de figuras planas ou espaciais para

resolver situações-problema que envolvam conhecimentos geométricos.

http://www.jardimdasnacoes.com.br/


 Grandezas e Medidas: identificar relações entre grandezas e unidades de
medida,  escalas,  dependência  entre grandezas,  direta  ou inversamente
proporcionais.

 Equações: identificar representações algébricas e encontrar a incógnita.
 Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura

de gráficos e tabelas. 

Redação:
A partir  de uma proposta,  será exigida do aluno a produção de um texto

dissertativo  (mínimo  20  e  máximo  25  linhas)  em  que  serão  avaliados  os
seguintes critérios: 

 Adequação ao tema e à proposta;
 Coesão e coerência;
 Recursos  linguísticos:  adequação  à  norma  gramatical  padrão,

paragrafação, vocabulário;
 Uso adequado dos textos de apoio.

4. RESULTADOS:  

O gabarito  da prova será divulgado no site  do CJN no dia  02/9/2019 a
partir das 14h.
Os  alunos  convocados  para  a  segunda  etapa  serão  comunicados  no  dia
16/9/2019 por telefone e/ou e-mail.

As provas de todos os participantes que quiserem conferir seus resultados
estarão disponíveis  na secretaria  do CJN a partir  de 19/9/2019.  Não haverá
revisão de prova.

5. MATRÍCULAS:  

A partir da comunicação da escola, os alunos contemplados terão dois (2)
dias  úteis  para  comparecer  à  secretaria  escolar,  acompanhados  de  um
responsável que deverá preencher e assinar um termo de intenção de matrícula.
Findo  esse  prazo,  o  não  comparecimento  do  aluno  será  entendido  como
desistência e, automaticamente, o próximo aluno na ordem de classificação final
será chamado.


