Vestibulinho 2018
Candidatos ao 6º ano do Ensino Fundamental/2018
Regulamento e Informações:
1 – GERAL
1.1 - O Vestibulinho 2018, para o 6º ano do Ensino Fundamental 2018, será composto por
uma prova presencial, que deverá ser realizada no dia 15 de setembro de 2017 (sextafeira) OU no dia 16 de setembro de 2017, para alunos que irão concluir o 5º ano do Ensino
Fundamental no ano de 2017.
1.2 - As inscrições serão feitas no site (www.ateneubaraodemaua.com.br) até as 13h do dia
13 de setembro de 2017 (quarta-feira).
2 – SOBRE A PROVA
2.1 – O candidato poderá optar por realizar a prova no dia 15 ou 16 de setembro de 2017.
2.1.1- Para candidatos que optarem pela prova no dia 15 de setembro de 2017(sexta-feira)
o início será às 14h e o término às 16h30.
2.1.2 - Para candidatos que optarem pela prova no dia 16 de setembro de 2017 (sábado) o
início será às 8h e o término às 10h30.
2.2 – Os inscritos deverão estar no local da prova com 15(quinze) minutos de antecedência.
2.3 – O local para a realização da prova presencial será na Unidade Laguna do Ateneu Barão
de Mauá (Rua Laguna, 360 - Jd. Paulista - Ribeirão Preto).
2.4 – Não será permitida a entrada de inscritos após o início da prova.
2.5 – O tempo mínimo para a entrega do cartão de respostas será de uma hora.
2.6 – O candidato deve trazer, no dia da prova, um documento com foto, lápis, caneta
esferográfica azul ou preta e borracha.
2.7 – Não será permitido o uso de calculadora e aparelhos eletrônicos.
2.8 – Para o 6º ano do Ensino Fundamental a prova será composta por 30 (trinta) questões
de múltipla escolha.
2.8.1 – Cada questão apresentará apenas uma alternativa correta.
2.8.2– A prova será composta por 10(dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões
de Matemática, 04 (quatro) questões de Ciências Físicas e Biológicas, 03 (três) questões de
História e 03 (três) questões de Geografia, conteúdos ministrados ao longo do Ensino
Fundamental (ciclo I).
2.9 – O candidato não poderá sair com a prova, apenas com o gabarito assinado pelos fiscais
de sala e assinalado à caneta.
3 – INFORMAÇÕES PARA PAIS OU RESPONSÁVEIS
3.1 – Nos dias de Prova haverá uma sala para recepção de Pais ou Responsáveis pelos
candidatos, com informações sobre a Escola (Sistema de Ensino, matriz curricular, matrículas,
política de descontos):
Dia 15 de setembro 14h10 às 15h
Dia 16 de setembro 8h10 às 9h

