
Regulamento Desafio Objetivo 2020 

Ensino Fundamental e Médio 

1. O Desafio de Português e Matemática é aberto a estudantes que 
queiram estudar no Colégio Objetivo de Uberlândia. ATENÇÃO! Esse 
Desafio de Português e Matemática será para estudantes que 

ESTÃO CURSANDO do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 

2º anos do Ensino Médio, no ano de 2019, em outras escolas (não 
é permitida a participação de alunos que já estão matriculados no 

Colégio Objetivo Uberlândia). 

2. As inscrições para o Desafio de Português e Matemática são gratuitas 

e devem ser feitas pela internet, pelo site 
www.objetivouberlândia.com.br, durante o período compreendido 

entre 19 de agosto a 12 de setembro de 2019.  

3. A prova será realizada no dia 14 de setembro (sábado), às 9h, na 
unidade do Colégio Objetivo. 

4. O tempo mínimo de permanência na prova é de 60 minutos. 

5. O tempo total de duração da prova é de 3h. 
6. O Desafio será composto de 20 questões de múltipla escolha para 

estudantes que estão cursando o 5º. ano do Ensino Fundamental em 

2019 (10 de Português e 10 de Matemática) e 30 questões de múltipla 
escolha para os demais anos do Ensino Fundamental e Médio (15 de 

Português e 15 de Matemática). 

7. No dia da prova, o estudante deverá estar de posse de seu documento de 
identidade original, sendo certo que só será permitida a realização da 

prova pelo estudante se os dados constantes no documento de identidade 

forem iguais aos informados no ato da inscrição. 
8. Não será permitida a entrada de retardatários. 

9. Os candidatos poderão ser contemplados com descontos ou bolsas de 

estudos de até 100%, conforme os resultados obtidos nas provas.  Os 

descontos ou bolsas de estudos serão analisados e eventualmente 
concedidos pelo Colégio Objetivo. 

10. Os descontos e as bolsas de estudos serão válidos somente para a 

unidade do Colégio Objetivo de Uberlândia. 

O resultado do Desafio de Português e Matemática estará disponível na 
secretaria do Colégio Objetivo a partir do dia 30 de setembro de 2019. 

Para mais informações, o estudante poderá contatar o Colégio Objetivo pelo 

telefone 34 3219 4041. 

 

 

 

http://www.objetivouberlândia.com.br/

