
 
 

COLÉGIO OLIMPO 

EDITAL – SIMULADO ON-LINE OLIMPO 5º e 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A Direção do Colégio Olimpo torna públicas, nos termos deste Edital, as normas e os 

procedimentos referentes à aplicação do SIMULADO ON-LINE OLIMPO 5º e 9º ANO do 

Ensino Fundamental. 

 

A quem se destina o SIMULADO ON-LINE OLIMPO 5º e 9º ANO do Ensino 

Fundamental? 

 

O simulado on-line é destinado a alunos da rede pública e privada devidamente matriculados 

no Ensino Fundamental I e II de acordo com a séries descritas abaixo.  

 

Poderão participar do simulado on-line Olimpo 5º ano os alunos devidamente 

matriculados nas seguintes séries: 

 

 3º ano do Ensino Fundamental 

 4º ano do Ensino Fundamental 

 5º ano do Ensino Fundamental 

 

Poderão participar do simulado on-line Olimpo 9º ano os alunos devidamente 

matriculados nas seguintes séries: 

 

 6º ano do Ensino Fundamental 

 7º ano do Ensino Fundamental 

 8º ano do Ensino Fundamental 

 9º ano do Ensino Fundamental 

 

 

 



Como participar? 

 

 Acesse o site do Colégio Olimpo. 

 Leia com atenção o regulamento do SIMULADO ON-LINE OLIMPO 5º e 9º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 Clique na opção “INSCREVA-SE”. 

 Preencha corretamente todos os campos (todos os campos são obrigatórios). 

 Clique em “Não sou um robô”. 

 Clique em “Inscreva-se”. 

 Anote o seu número de inscrição e link de acesso que deverá ser acessado no dia da 

prova. 

 

Obs.: Ao clicar em “Inscreva-se”, aparecerá a informação “Cadastro realizado com sucesso!” 

junto ao seu número de inscrição e link para realizar a prova no dia e horário marcados. 

 

 

REGULAMENTO 

 

1. O simulado ocorrerá somente no dia 28 de novembro de 2020, das 09 às 11h (02 horas de 

prova). 

 

2. O horário a ser seguido será o horário de Brasília. 

 

3. Ao concluir o simulado, ou seja, ao assinalar as alternativas que julgar corretas no cartão-

resposta e salvá-lo, o(a) interessado(a) não terá direito a outra oportunidade de realizar o 

simulado on-line. 

 

4. O(a) participante(a) deverá estar diante do computador em que realizará o simulado on-line 

com, pelo menos, 15 minutos de antecedência, acessar o site (colocar o link do exame), fazer 

o login e aguardar até que o link REALIZAR SIMULADO esteja habilitado para o início da 

prova. Assim que o link estiver habilitado, deve-se clicar no link e iniciar a prova. 

5. O simulado on-line será composto apenas por questões de múltipla escolha, sendo: 

 



 

 

 

6. Todo o conteúdo contemplado da referida série será exigido na prova. 

 

7. O Simulado On-Line deverá ser respondido em um intervalo máximo de 2 horas. Após esse 

intervalo, contado do instante em que a Avaliação tiver início, a página que exibirá a 

avaliação e o cartão-resposta expirará. 

 

8. O(a) interessado(a) deverá preencher o cartão-resposta on-line e, em seguida, deverá clicar 

no link Salvar, que é quando o cartão-resposta será validado. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. As inscrições começam no dia 10 de novembro e se encerram no dia 27 de novembro 

de 2020, às 12h. 

2. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em qualquer um dos sites do Colégio 

Olimpo. 

 

RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 

 

1. Atender às regras e aos requisitos estipulados para inscrição e realização do Exame de 

Seleção e de Descontos. 

2. Estar diante do computador em que realizará o Simulado On-line com, pelo menos, 15 

minutos de antecedência. 

 

 

 

PREMIAÇÃO 



 

1. PRIMEIRO E SEGUNDO LUGAR NO SIMULADO 

 

 1º LUGAR – O primeiro colocado do simulado receberá um cheque presente + 

uma cesta da Kopenhagen. 

 2º LUGAR - O segundo colocado ganhará uma Cesta da Kopenhagen. 

 

2. COMPARTILHAMENTO COM MAIS CURTIDAS 

 

 1º LUGAR - O aluno que compartilhar o post do nosso simulado em seu feed e 

obter mais curtidas ganhará uma Cesta recheada de delícias da Kopenhagen. 

 

3. ALUNOS COM MAIS INDICAÇÕES EXTERNAS 

 

 1º LUGAR - Você que é aluno do Olimpo pode convidar seus amigos de outros 

colégios para participarem do nosso Simulado. O aluno com mais indicações 

externas ganhará uma Cesta recheada de delícias da Kopenhagen 

 

Obs.: Os prêmios serão entregues na residência dos ganhadores. 

 

RESULTADO 

 

1. A Comissão Julgadora divulgará o resultado dos ganhadores provavelmente no início 

de janeiro de 2021. 

2. O Colégio Olimpo divulgará o resultado com o nome dos ganhadores de acordo com a 

ordem descrita no item anterior – PREMIAÇÃO. Essa divulgação será feita através 

das nossas redes sociais. 

3. Ao Colégio Olimpo, reserva-se o direito de comprovar dados e informações junto aos 

ganhadores. Essa comprovação se dará através de contato telefônico, contato via 

WhatsApp, e-mail ou qualquer outra ferramenta similar. Caso o candidato não consiga 

comprovar os dados e informações fornecidas no ato da inscrição, perderá 

automaticamente o direito ao prêmio. 

 

Obs.: Essa confirmação será feita antes da divulgação dos ganhadores. 



 

4. Não haverá divulgação de “notas”, “pontuações” ou “ordem de classificação”. 

5. Não haverá segunda chamada, vista da prova e/ou revisão de resultados. 

 

 

 


