
QUADRO RESUMO DAS ALTERAÇÕES PARA O VESTIBULAR 2018 

VESTIBULAR 2017 VESTIBULAR 2018 

1º. dia:  

 Primeira Língua: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira ou Libras (doze 
questões de proposições múltiplas); 

 Segunda Língua: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Libras ou 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (oito questões de proposições 
múltiplas);  

 Matemática (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas); 

 Biologia (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas). 
 

1º. dia:  

 Primeira Língua: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira ou Libras (doze 
questões de proposições múltiplas); 

 Segunda Língua: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Libras ou 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (oito questões de proposições 
múltiplas);  

 Matemática (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas); 

 Biologia (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas). 
 

2º. dia: 

 História (dez questões de proposições múltiplas);  

 Geografia (dez questões de proposições múltiplas);  

 Física (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas);  

 Química (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas). 

2º. dia: 

 Ciências Humanas e Sociais (20 questões), sendo: 
             - História (sete questões de proposições múltiplas) 
             - Geografia (sete questões de proposições múltiplas) 
             - Filosofia (duas questões de proposições múltiplas) 
             - Sociologia (duas questões de proposições múltiplas) 

  - Questões interdisciplinares (duas questões de proposições  
    múltiplas) 

 Física (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas) 

 Química (dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas) 
 

3º. dia   - Redação 
             - Quatro questões discursivas 

3º. dia   - Redação 
             - Quatro questões discursivas 
  

Pesos e notas mínimas: 

 Pelo menos 3,00 (três vírgula zero zero) pontos nas questões de proposições 
múltiplas e/ou abertas, considerando-se o somatório dos acertos totais e parciais, no 
conjunto das disciplinas: Matemática, Biologia e Geografia;  

 Pelo menos 3,00 (três vírgula zero zero) pontos nas questões de proposições 
múltiplas e/ou abertas, considerando-se o somatório dos acertos totais e parciais, no 
conjunto das disciplinas: História, Física e Química;  

 Pelo menos 0,50 (zero vírgula cinquenta) ponto, considerando-se o somatório dos 
acertos totais e parciais, nas questões de proposições múltiplas da disciplina 
Segunda Língua;  

 Pelo menos 3,00 (três vírgula zero zero) pontos na Primeira Língua (Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira ou Libras), considerando-se o somatório dos 
acertos totais e parciais das questões de proposições múltiplas e/ou abertas; 

 Pelo menos 4,50 (quatro vírgula cinquenta) pontos, na escala de 0,00 (zero vírgula 
zero zero) a 15,00 (quinze vírgula zero zero), na redação; 

 Pelo menos 0,50 (zero vírgula cinquenta) ponto no conjunto das quatro questões 
discursivas.  

 Todas as disciplinas possuem peso 1. 

Pesos e notas mínimas: 

 Pelo menos 3,00 (três vírgula zero zero) pontos na Primeira Língua (Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira ou Libras), considerando-se o somatório dos 
acertos totais e parciais das questões de proposições múltiplas e/ou abertas; 

 Pelo menos 3,00 (três vírgula zero zero) pontos, na escala de 0,00 (zero vírgula zero 
zero) a 10,00 (dez  vírgula zero zero), na redação; 

 Pelo menos 0,50 (zero vírgula cinquenta) ponto no conjunto das quatro questões 
discursivas.  

 As notas mínimas das disciplinas de Biologia, de Química, de Física, de Matemática, 
de Segunda Língua e de Ciências Sociais serão diferenciadas conforme definido 
pelos cursos de graduação e constarão de anexos à Resolução e ao Edital.  

 Os pesos das disciplinas serão diferenciados conforme definido pelos cursos de 
graduação e constarão de anexos à Resolução e ao Edital. 
 
 



 


