
 
 

 
 

 
PERFORMANCE          
 
 1º/2022 

 

- 

 

                     

 

 

 

 

O resultado do Concurso de Bolsas será divulgado no dia 08/12/2021, a partir das 17h, nas unidades Asa Norte e 
Taguatinga, podendo ser antecipado. 
 
Esse Concurso de Bolsas se destina a vagas para Unidades do Curso Exatas Asa Norte e Taguatinga. O candidato irá 
escolher a turma que desejar estudar e aplicar o desconto obtido na sua prova. Serão oferecidas bolsas de até 100%. 
Atenção: O candidato só poderá utilizar o desconto obtido na unidade que escolheu fazer a prova. 
Os descontos obtidos no concurso de bolsas poderão ser utilizados até a data de 14/12/21. 
Para ingressar na turma Performance, o candidato deverá ter uma nota mínima (definida pelo 
Curso Exatas) e/ou deverá passar por uma entrevista. 

 
 

RESULTADOS 

PROVAS 
COMPOSIÇÃO DA PROVA 
As provas abrangerão todo o conteúdo regular do 
Ensino Médio, das seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa (Gramática e Literatura), História, 
Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, 
Sociologia/Filosofia, Artes. 
 
A prova será composta por 70 questões dos tipos A, 
B e C. Cada item terá valor de 1 (um) ponto, sendo 
que itens marcados incorretamente contarão como -1 
(menos um) ponto e itens em branco ou com dupla 
marcação valerão 0 (zero). 
Prova com fator de correção. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
O candidato deverá portar consigo, no dia do 
concurso, documento de identidade com foto; caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. Não será 
permitida a utilização de calculadora, celulares e 
afins. O aluno poderá levar água e alimentos para 
consumo próprio durante a prova. 
 
As provas do Concurso de Bolsas serão consideradas 
propriedade do Curso Exatas, sendo recolhidas após 
sua conclusão. O candidato poderá levar consigo um 
cartão de respostas rascunho, para conferência do 
gabarito oficial a ser divulgado no dia 05/12/2021, nas 
páginas do curso:  
instagram.com/cursoexatas, 
facebook.com/exatasbrasilia 
 www.cursoextas.com.br)  
e nas Secretarias do Curso Exatas. 
 
 

INSCRIÇÕES 
As inscrições estarão disponíveis (on-line) até 02/12/2021, às 20h, podendo ser prorrogadas, a critério do organizador. 
 
DATAS 
As provas acontecerão no dia 04 de dezembro das 9h às 13h, nas unidades Asa Norte e Taguatinga (cada candidato deverá 
escolher e se inscrever na unidade que desejar estudar). 
 
O candidato disporá de 4h para realizar sua prova. O tempo mínimo de permanência é de 2(duas) horas – caso o candidato se 
ausente antes desse prazo, será eliminado. 
 
As provas serão obrigatoriamente presenciais e todas as regras relacionadas a Covid-19 serão respeitadas. 
 


