
                   COLÉGIO RESSURREIÇÃO NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO 

                                        Educação Infantil – Ensino Fundamental – Ensino Médio 
                                                  Rua: 12 de Outubro, 732 – Higienópolis – Fones: (0xx17) 3524-9050 
                                                                             Cep: 15.805-065 – Catanduva – SP 

                                                                                   CNPJ: 47.073.911/0011-84 

                                                              www.colegiao.com.br     -    colegiao@aper.org.br 

  

 

1 

 

REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DE DESCONTOS 

PRÉ-VESTIBULAR 2022 

 

Inscrição: a inscrição é gratuita e poderá ser feita até o dia 08/12/2021. Para realizá-la, o candidato 

deverá preencher o formulário no link https://colegiao.com.br/pre-vestibular/ e aguardar a confirmação 

da por e-mail. 

Prova: a prova contém 60 questões, distribuídas da seguinte forma: 15 questões de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, 15 questões de Matemática e suas Tecnologias, 15 questões de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias, 15 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Tempo de prova: o tempo mínimo na sala é de uma hora e o tempo máximo é de três horas.  

Data da prova: 09/12/2021 

Local: Colégio Nossa Senhora do Calvário – Colegião 

Horário: 13h entrada dos Candidatos (entrada e saída pelo portão da rua Campinas, 98) - 13h30 início 

da prova. 

Resultado: no dia 13/12/2021, a partir das 14h00, por meio do site do colégio (www.colegiao.com.br) 

e da fanpage (www.facebook.com/colegiao). Neles constarão o número de acertos e a classificação. 

Classificação: terá como critério o maior número de acertos, já que todas as questões possuem o 

mesmo peso.  

Critério de desempate: primeiro, pela pontuação de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

segundo, pela pontuação de Matemática e suas Tecnologias; terceiro, pela pontuação de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias; quarto, pela pontuação de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Não haverá revisão de prova. 

Descontos: serão distribuídos de acordo com os acertos para os VINTES primeiros colocados (de 45% 

a 30% de descontos), não são cumulativos com outros programas e não poderão ser repassados a 

outros candidatos. 
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INFORMAÇÕES PRÉ-VESTIBULAR INTEGRAL 

Início das aulas: 07 de março de 2022. 

Sistema de Ensino: Poliedro. 

Matriz Curricular: 36 aulas semanais, cinco plantões: Matemática, Língua Portuguesa, Física, 

Química e Biologia. 

Professores: todos altamente capacitados. 

Valor: O valor total poderá ser dividido em até 10 parcelas. 

Material Poliedro: O valor total poderá ser dividido em até 10 parcelas. 

O Valor do desconto se aplica no mês da efetivação da Matricula e será somente para as parcelas 

de prestação de serviços. 

ATENÇÃO: ALUNOS E EX-ALUNOS da REDE RESSURREIÇÃO (Ensino médio ou Pré 

Vestibular) POSSUEM SISTEMA DE DESCONTO DE FIDELIZAÇÃO, CONSULTE O 

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO NA SECRETARIA. 

 

Maiores informações, tel: (17) 3524 9050 
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