
PARA REALIZAR A PROVA O CANDIDATO
DEVERÁ:

a)

b)

c)

d)

verificar onde está incluída a letra e o número

da inscrição e a que local de prova ele

corresponde. O número de Inscrição é

composto por uma letra e sete dígitos, que

indicam a região/cidade onde você pretende

realizar a prova. A identificação do lugar de

prova é imprescindível, porque não haverá

mudança após realizar a inscrição e não será

permitido participar da prova fora do local

designado.

comparecer ao local do exame, no dia 1º de

fevereiro às 13 horas, munido da Cédula de

Identidade original, lápis preto, caneta (azul

ou preta) e borracha e régua sem nenhum

acessório eletrônico.

não serão admitidos retardatários e o

candidato não poderá prestar exame fora do

local designado.

permanecer na sala pelo tempo mínimo de

1h30 a partir do início da prova. O tempo de

prova corresponde a 3 (três) horas, a partir do

início previsto para 13:30 horas.

Língua Portuguesa, Química,

Literatura, História,

Matemática, Geografia e

Física, Língua Inglesa.

Biologia,
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4. PROVA
O objetivo principal do Vestibular é avaliar a
formação geral do candidato, construída ao
longo do ensino fundamental e médio.

Na prova serão avaliadas as capacidades de
interpretar e organizar idéias, estabelecer
relações, interpretar dados e fatos e
problematizar um conjunto de dados
relativos a quaisquer das áreas de
conhecimento.

A prova contêm:
45 questões  de múltipla escolha, com 5

alternativas. Em cada questão haverá apenas
uma alternativa correta.

uma redação.
Cada uma das 45 questões objetivas terá o
valor bruto de 2 pontos e a REDAÇÃO terá o
valor bruto máximo de 100 pontos.

As questões objetivas abrangerão 5 questões
de cada uma das  disciplinas:

?

?

NÚMERO E VALOR BRUTO DE QUESTÕES

HORÁRIO DA PROVA
DIA 01/02/2012 - 4a. Feira

O candidato deverá comparecer ao local
de exame às 13 horas.  O ingresso será
permitido até às 13h15min, quando serão
fechados os portões. O tempo de prova
corresponderá a 3horas, encerrando,
portanto, às 16:30 horas.


