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Até dia 05/03/20

Documentação: Cópia do RG

Taxa: R$ 15,00

Data: 08/03/20

Horário: Vide cartão de inscrição

Local de prova: Pré Absoluto Eldorado

*Mensalidade: 9 x R$ 444,00

Material: 9 x R$ 50,00

Matrícula: R$ 140,00

BOLSAS

PERÍODO DO CURSO:

HORÁRIOS:

DIAS:

04/03/20 a 27/11/20

Manhã: 07:20 às 11:45 / Tarde: 13:30 às 18:00

2ª, 4ª, 6ª e sábado (atividades complementares)

UNIDADE

ELDORADO

BOLSÃO/2 - CEFET/COLTEC PRÉ ABSOLUTO

Preparatório CEFET/COLTEC - Extensivo 2020
Bolsas de estudo integrais e parciais

EDITAL E INSTRUÇÕES

45 questões de múltipla escolha, abrangendo as seguintes disciplinas:
Português 10 questões, Matemática 10 questões, Ciências 15 questões, Geografia 5 
questões, História 5 questões.
O conteúdo exigido de cada disciplina está contido neste Edital. A duração total da prova será 
de 2:00 horas

9 x R$ 0,00

9 PARCELAS

9 x R$ 177,50

9 x R$ 222,00

9 x R$ 266,00

20% dos participantes

5% dos participantes

60% dos participantes

15% dos participantes

As bolsas de estudo incidirão apenas sobre as mensalidades.



Ÿ O resultado oficial do BOLSÃO ENEM será divulgado no dia 08/03/2020, a partir de 30 
minutos após o término da prova, exclusivamente na secretaria do Pré Absoluto Unidade 
Eldorado.

Ÿ O resultado também será fornecido pelo WhatsApp (31) 99455-0020 a partir do dia 
09/03/2020, de 08:00 às 20:00.

Ÿ A premiação conseguida pelo aluno em forma de bolsa integral ou parcial somente será válida 
para as turmas do Curso Preparatório CEFET/COLTEC EXTENSIVO com início previsto para 
março de 2020. A referida premiação é pessoal e intransferível para qualquer outra época, 
pessoa ou curso.

Ÿ Havendo empate entre dois ou mais alunos com o mesmo número de pontos, será 
considerada como critério de desempate a maior nota, sucessivamente, em português, 
matemática, história, geografia e ciências. 

Ÿ Não haverá segunda chamada das provas, nem será tolerada entrada de candidatos 
retardatários após o horário de seu início.

Ÿ Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção do Pré Absoluto e pela Comissão 
Organizadora do BOLSÃO CEFET/COLTEC – EXTENSIVO 2020.

Ÿ Este edital poderá sofrer alterações, caso isso ocorra o candidato será devidamente 
comunicado.

Ÿ Não será permitido que candidatos participantes deste concurso realizado em 08/03/2020 
participem de outro BOLSÃO no primeiro semestre de 2020. Caso isso ocorra, prevalecerá a 
bolsa obtida no primeiro evento.

Ÿ Não concederemos em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto, bolsas oriundas deste 
concurso para alunos que já foram contemplados com qualquer outro tipo de bolsa, desconto 
ou promoção no ano corrente.

Ÿ As bolsas obtidas neste concurso não se acumularão com bolsas externas como as de 
sindicatos ou afins, devendo o aluno optar por apenas uma delas.

Ÿ Em hipótese alguma devolveremos o valor da taxa de inscrição.

DISPOSIÇÕES FINAIS
P

R
O

M
O

Ç
Õ

E
S PROMOÇÃO MATRÍCULA ANTECIPADA

O aluno que se matricular até o dia *06/03/2020, garante o desconto 
mínimo de 50% nas mensalidades, além de ganhar 50% de desconto na 
taxa de matrícula. Fica assim:

Matrícula: R$ 70,00                  Mensal.: 9 x R$ 222,00
Material: 9 x R$ 50,00            Mensal.: 10 x R$ 200,00

*Data exclusiva para a Unidade Eldorado



Acerte seu
Acerte seu
Acerte seu

alvo ealvo ealvo e

saia na frente!!!
saia na frente!!!
saia na frente!!!

Ÿ Posição de um lugar: relativa e absoluta

Ÿ Orientação e escalas

Ÿ O quadro natural brasileiro

Ÿ A nova ordem mundial

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

Ÿ Brasil Colônia

Ÿ Formação dos Estados Nacionais

Ÿ O Absolutismo

Ÿ O mercantilismo

Ÿ Expansão Marítima

MATEMÁTICA

Ÿ Números; Números naturais, Números 

inteiros, Números racionais.

Ÿ Equações e Sistemas; Equações do 1° 

grau, Sistemas de equações, problemas.

Ÿ Matemática Comercial;  Razões e 

Proporções, Regra de Três, Porcentagem.

Ÿ Geométria; Noções gerais de medidas de 

ângulos e segmentos, Paralelismo de 

retas, Polígonos.

PORTUGUÊS

Ÿ E s t u d o  d e  t e x t o ;  i n t e r p r e t a ç ã o , 

vocabulário.

Ÿ A organização da palavra; classe de 

palavras, formação de palavras.

Ÿ As relações entre palavras; concordância 

verbal, concordância nominal.

Ÿ A organização das palavras no período; a 

relação entre os termos da oração, as 

relações entre as orações, os elementos de 

relação entre as palavras e entre as orações 

(conectivos), uso da pontuação.

Ÿ A relação de sentido entre as palavras; as 

propriedades sinonímicas e antonímicas 

das palavras (sinônimos e antônimos)

CIÊNCIAS

Ÿ Células: tipos, estruturas e funções.

Ÿ Principais tecidos animais:

      características, localização e funções.

Ÿ Sistemas humanos:

      órgãos componentes e funções.

Ÿ Os vírus e as viroses.

Ÿ Os microorganismos procariontes: 

importância ecológica e na saúde humana.

Ÿ Os microrganismos eucariontes : 

importância ecológica e na saúde humana.

Ÿ Os vegetais: grupos básicos, órgãos 

vegetativos e reprodutivos.

Ÿ Os animais: características básicas e 

importância na saúde humana.

Ÿ Ecologia: níveis de organização dos seres 

vivos, fluxo da energia, ciclo da matéria e 

relações ecológicas entre os seres.

Ÿ Problemas ambientais: poluição do ar, da 

água e do solo.


