
EXAME
 de BOLSAS

REGULAMENTO DO EXAME DE BOLSAS EXTERNO ANO 
2020, PARA O ANO LETIVO 2021 - FUNDAMENTAL II

Fundamental II (6º, 7º, 8º e 9º anos)

O Colégio Nacional oferece descontos especiais para 
estudantes de todos os anos do Fundamental II, que não 
estejam regularmente matriculados nessa Instituição.
Os beneficiados serão selecionados por meio de exames 
específicos e obterão, em 2021, descontos em suas 
mensalidades no Ensino Fundamental II.
Neste ano, em função da pandemia, os exames 
acontecerão exclusivamente na modalidade on-line. 

Para concorrer aos descontos especiais, o estudante 
deverá:
• Efetivar sua inscrição no seguinte endereço 
https://www.nacionalnet.com.br/exame-de-bolsas/ no 
período:
21 de Outubro a 05 de Novembro de 2020.
• A inscrição deverá ser para a série que o candidato cursará 
em 2021. No site há formulários específicos para cada série, 
portanto, é de responsabilidade do candidato fazer a 
inscrição corretamente.
• O candidato deverá enviar no seu formulário de inscrição 
uma foto recente e cópia do boletim escolar de 2019 para 
ter o processo validado.
• A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste regulamento, não 
podendo o estudante alegar desconhecimento.
Atenção: toda a comunicação sobre acesso à prova e 
demais instruções será feita pelo e-mail informado no ato 
da inscrição, portanto é importante que o candidato confira 
se o e-mail informado está correto e que acompanhe as 
informações por meio dele.



Será automaticamente excluído do concurso o candidato que:
I. Inscrever-se na série errada, não se atentando às orientações 
do presente Regulamento;
II. Não enviar foto e boletim escolar no ato da inscrição;
III. Não realizar a prova pela plataforma no horário previsto.

Atividades Avaliativas:
O Colégio Nacional entende que a parceria família-escola é de 
extrema importância para o sucesso na formação integral dos 
estudantes e, desde o primeiro contato, estimula a participação 
dos pais ou responsáveis nas atividades escolares. Assim, já 
espera contar com a presença dos responsáveis durante o 
momento do Exame de Bolsas dos estudantes. 

Participação dos candidatos (estudantes):
Dia: 08 de Novembro 2020 (domingo)
Local: o endereço eletrônico será divulgado pelo e-mail 
informado na inscrição, próximo da data da realização da prova.
Momento em família:  9h15 - 10h30
Prova Objetiva e Redação: 10h45 - 12h45

Participação da família:
Atividade com os pais/responsáveis
Dia: 08 de Novembro 2020 (domingo)
Local: o endereço eletrônico será divulgado pelo e-mail 
informado na inscrição, próximo da data da realização da prova.
Momento em família: 9h15 - 10h30
*A nota obtida pelo aluno será aumentada em 10% caso 
pai/mãe/responsável participe desta atividade.
*Para mais informações e link de acesso ao Momento em 
família, o responsável deverá acessar sua conta de e-mail 
informada no ato da inscrição.

Conteúdo da prova
A prova será elaborada com questões fundamentadas nas 
diretrizes e conteúdos programáticos (objetos de 
conhecimento) definidos nas áreas da BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular) para o ano em que o estudante está 
cursando em 2020.
A elaboração da prova é de responsabilidade EXCLUSIVA do 

Colégio Nacional.
O Exame será constituído de 20 questões objetivas de múltipla 
escolha, sendo 5 questões de Matemática, 5 de Ciências da 
Natureza, 5 de Ciências Humanas, 5 questões de Linguagens e 
Códigos e uma Redação.
O gênero textual escolhido para a Redação será de acordo com 
cada ano.
Estudantes que irão para:
6º ano em 2021 - Carta pessoal
7º ano em 2021 -  Carta pessoal
8º ano em 2021 - Artigo de opinião
9º ano em 2021 - Artigo de opinião

 20 questões objetivas  30 pontos
 1 tema da redação   70 pontos

Realização da Prova:
- O candidato receberá um e-mail com os dados de acesso.
- O estudante terá 2h (duas horas) para finalizar as questões 
objetivas e a redação. Instruções sobre a distribuição de tempo 
para as questões serão passadas também por e-mail, mais próximo 
à data da prova.
- Para a realização da prova, o candidato deverá ter um dispositivo 
conectado à internet como computador ou laptop. O aluno deve 
estar em local silencioso, com boa iluminação e arejado.
- É necessário que o candidato entre na plataforma com 15 minutos 
de antecedência para evitar imprevistos e assim iniciar a prova 
pontualmente. 
- O Colégio Nacional não se responsabiliza por falhas na rede 
pessoal de internet dos candidatos ou eventuais problemas de 
conexão que possam ter durante a realização do exame.

Resultados:
As resoluções serão disponibilizadas no dia 09/11/2020, às 16h.
O resultado será divulgado no dia 17/11/2020, a partir das 20h, no 
site www.nacionalnet.com.br

PREMIAÇÃO GERAL
Os descontos especiais serão concedidos por nível de ensino, 
seguindo os critérios:
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Benefícios:

6º ano:
- 1º colocado: 01 bolsa integral de 100%
- 2º colocado: 01 bolsa parcial de 70%
- 3º colocado: 01 bolsa parcial de 50%

7º ano:
- 1º colocado: 01 bolsa integral de 100%
- 2º colocado: 01 bolsa parcial de 70%
- 3º colocado: 01 bolsa parcial de 50%

8º ano:
- 1º colocado: 01 bolsa integral de 100%
- 2º colocado: 01 bolsa parcial de 70%
- 3º colocado: 01 bolsa parcial de 50%

9º ano:
- 1º colocado: 01 bolsa integral de 100%
- 2º colocado: 01 bolsa parcial de 70%
- 3º colocado: 01 bolsa parcial de 50%

PREMIAÇÃO POR ESCOLA 
Benefício:
- 1º Colocado: 01 bolsa parcial de 35% 
Pré-requisitos: 
a) A escola que atingir o número de 10 ou mais inscritos no 
exame de bolsa, por série e nível de ensino, credencia os seus 
estudantes à premiação por escola.
b) O estudante da referida escola, que obtiver o melhor 
desempenho por série e nível de ensino, será premiado com 
uma bolsa parcial de 35%, desde que não esteja entre os 
classificados da Premiação Geral.

Os benefícios acima relacionados serão válidos 
exclusivamente para o ano letivo de 2021, e desde que a 
pontuação do candidato seja superior a 75% de 
aproveitamento na prova;
Caso o estudante contemplado com desconto de Bolsa pelo 

Exame tenha outro benefício, poderá optar pelo que melhor lhe 
atender, já que prevalecerá um único critério para desconto 
(desconto não-cumulativo).

Perderá o direito ao benefício o estudante que não fizer a 
matrícula (se contemplado com desconto) até 27 de novembro 
de 2020.

Em caso de empate, utilizaremos os seguintes critérios de 
desempate:
• consideraremos em primeiro lugar a maior nota em Redação;
• consideraremos em segundo lugar a maior nota em Linguagens 
e Códigos;
• consideraremos em terceiro lugar a maior nota em Matemática;
• e, por último, o aluno de maior idade.

Cabe apenas ao Conselho Diretor do Nacional dirimir as dúvidas 
referentes ao Exame de Bolsas.

OBSERVAÇÃO: Os casos omissos serão analisados pelo referido 
conselho.

___________________________________________

* A taxa de Recursos Didáticos não está incluída na premiação do 
exame.
** Caso o candidato seja contemplado com algum benefício, ele 
se refere exclusivamente ao ano de 2021.

LOCAL DE INSCRIÇÃO:
https://www.nacionalnet.com.br/exame-de-bolsas/
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