
              
AULÃO UDESC/ VESTIBULAR- 2020/1 

 

 

22/11 – 6ª feira 
Horário Professor Disciplina 

13h30 – 14h20 ADALBERTO FÍSICA 

14h20 – 15h10 HORST MATEMÁTICA 
15h10 – 16h FERNANDO FÍSICA 

16h – 16h20 Intervalo 
16h20 – 17h10 SIMAS BIOLOGIA 

17h10 – 18h DEISE QUÍMICA 
 

23/11 – Sábado 

Horário Professor Disciplina 

07h30 – 08h20 THAÍS REDAÇÃO 
08h20 – 09h10 CÁTIA GRAMÁTICA 

09h10 – 10h FILIPE GEOGRAFIA 
10h – 10h20 Intervalo 
10h20 – 11h10 EDUARDO BIOLOGIA 

11h10 – 12h ALENCAR LITERATURA 
 
 

Horário Professor Disciplina 

13h30 – 14h20 JULIAN / CASSIANE INGLÊS / ESPANHOL 
14h20 – 15h10 JANIS QUÍMICA 

15h10 – 16h KAMARÃO MATEMÁTICA 

16h – 16h20 Intervalo 
16h20 – 17h10 ALEXANDRE HISTÓRIA 
17h10 – 18h IRIS - PSICÓLOGA ORIENTAÇÃO/RELAXAMENTO 

 

Data e horários das provas 
 

PERÍODO MATUTINO – Dia 24 de novembro de 2019 
8h50 – Fechamento dos Portões 
9h às 12h30 – Realização das Provas 
 

PROVA OBJETIVA: composta de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de respostas, de “a” a “e”, das quais somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Cada questão valerá 
1,00 (um vírgula zero zero) ponto, assim distribuídas: 
 

MATEMÁTICA – 14 (quatorze) questões 
BIOLOGIA – 14 (quatorze) questões 
LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS OU ESPANHOL) – 08 (oito) questões 
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA – 14 (quatorze) questões 
 
PERÍODO VESPERTINO – Dia 24 de novembro de 2019 
14h50 – Fechamento dos Portões 
15h às 19h30 – Realização das Provas 
 

PROVA OBJETIVA: composta de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de respostas, de “a” a “e”, das quais somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta. Cada questão valerá 
1,00 (um vírgula zero zero) ponto, assim distribuídas: 
 



FÍSICA – 14 (quatorze) questões  
QUÍMICA – 14 (quatorze) questões 
HISTÓRIA – 11 (onze) questões  
GEOGRAFIA– 11 (onze) questões 
PROVA DE REDAÇÃO: texto dissertativo argumentativo com tema relacionado à atualidade, conhecimentos 
gerais e obras literárias indicadas no programa. 
 

Importante 
 

1) O candidato deverá obter pontuação superior a zero na redação, caso contrário, será eliminado do Vestibular 
2020/1. 
 

2) O candidato deverá ter um acerto mínimo de 10% (dez por cento) das questões objetivas, ou seja, 10 (dez) 
questões do total das 100 (cem) questões. Caso contrário, será eliminado do Vestibular 2020/1. 
 
 

3) Para a realização das provas, o candidato deverá estar no local indicado com, no mínimo, 30 (trinta) minutos 
de antecedência, e deverá apresentar o original do Documento de Identidade informado no Requerimento de 
Inscrição e, em perfeito estado. 
 

4) Para realização das provas, o candidato deverá apresentar-se munido de caneta esferográfica fabricada em 
material transparente com tinta na cor preta. Não terão validade, sob hipótese alguma, questões 
desenvolvidas e respondidas a lápis ou lapiseira, sendo que as questões assim respondidas serão consideradas 
integralmente nulas, sem qualquer possibilidade de recurso ou revisão. 
 

5) Durante a realização das provas, o candidato poderá alimentar-se com moderação. Sugere-se: barrinhas de 
cereal, chocolate, frutas, biscoitos, suco e água (alimentos que o candidato já esteja habituado). Os mesmos 
deverão ser acondicionados em embalagens transparentes e que não provoquem ruídos para não desconcentrar 
os demais candidatos. A embalagem dos líquidos deverá ser de material transparente e sem rótulo. 
 

6) Durante a realização das provas, o candidato não poderá sob pena de eliminação:  
 
a) comunicar-se com os outros candidatos ou realizar qualquer espécie de consulta a material didático-
pedagógico;  
b) portar/usar quaisquer dispositivos eletrônicos como telefone celular, smartphone, relógio (qualquer tipo), 
fone de ouvido, controle remoto, chave com acionamento remoto, calculadora, tablet, pen drive, MP-player 
ou similares, independentemente de estarem ligados ou desligados;  
c) portar/usar óculos escuros, luvas, cachecol e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares, exceto para o candidato que por razões religiosas trajar vestimentas que restrinja a visualização 
das orelhas ou da parte superior da cabeça. Neste caso o candidato será encaminhado a Coordenação Local e 
com a devida reserva, passará por procedimento de verificação de modo a garantir a necessária segurança na 
aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata.  
 
7) O candidato que comparecer ao local de prova portando objetos eletrônicos mencionados no item anterior, 
deverá acondicioná-los em sacos plásticos fornecido pelo fiscal de sala. Os equipamentos deverão permanecer 
desligados e mantidos, obrigatoriamente, embaixo da cadeira durante a realização das provas.  
Se os aparelhos/equipamentos elétricos ou eletrônicos tocarem durante a realização das provas mesmo que 
acondicionados nos sacos plásticos, o candidato terá que entregar seu material de prova para o fiscal e, 
imediatamente, será conduzido à Coordenação Local onde firmará documento de eliminação no Concurso 
Vestibular de Verão 2020/1. 
 
8) No dia de realização das Provas Objetivas e de Redação será permitido o ingresso dos candidatos aos locais 
de prova a partir das 08h até 08h50min e no período vespertino das 14h às 14h50min. O intervalo de 10 (dez) 
minutos ao início de cada período, das 8h50min até 09h, e das 14h50min até 15h, será reservado para preparação 
e entrega dos materiais de prova e finalização dos preparativos para sua aplicação. 
 

Sucesso! 
Direção / Coordenação 


