
 

                                  

      V E S T I B U L I N H O  2 0 21 

R E G U L A M E N T O 

 

I – FINALIDADE 
 

1. A prova do VESTIBULINHO 2021 tem como objetivo verificar a construção do conhecimento dos alunos nas 
diferentes áreas do conhecimento, permitindo a equipe pedagógica acompanhar e intervir positivamente no 
processo de ensino e aprendizagem escolar.  É um exame simulado de caráter facultativo aplicado aos alunos 
regularmente matriculados do 5º ao 9º Ano Ensino Fundamental e Ensino Médio do Colégio Hipócrates Zona Sul. 
 
 
 

II - INSCRIÇÃO 
 

1. A inscrição do aluno implica na aceitação e cumprimento das normas e orientações estabelecidas neste 
Regulamento. 
2. Período de inscrição: de 27/09 a 08/10/2021. 
3. Local: Tesouraria da Escola. 
4. Valor da inscrição e camiseta com logomarca do VESTIBULINHO 2021: R$ 30,00(trinta reais). 
 
 

 

          III - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 
 

1. Os alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental terão uma participação especial, com o intuito de desenvolverem 
habilidades relacionadas a um processo seletivo concorrendo apenas entre eles e a premiação será simbólica.  
 

 

   IV - ACESSO 
 

1. Para ter acesso à sala de provas o aluno deverá estar regulamente inscrito, usando a camiseta com a 
logomarca do VESTIBULINHO 2021.   
2. Uso do UNIFORME: calça da escola, tênis preto e a camisa do vestibulinho.  
3. Uso de máscara OBRIGATÓRIO. 
4. Alunos que comparecerem com roupas rasgadas, shorts, saias, bermudas ou semelhantes, NÃO poderão 
participar do evento. 
 

                       

                         V - APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 

1. A prova será aplicada no dia 29/10 (sexta-feira), das 8h às 12h30min, APENAS na modalidade presencial. 
2. O portão do Colégio será aberto às 7h e fechado às 7h45min, não sendo mais permitido o acesso de alunos às 
dependências do Colégio. 
3.  Às 8h terão início as atividades em sala. 
4. Durante a realização das provas não é permitido ao aluno portar: dicionário, folha para rascunho, corretivo, 
lápis grafite, borracha ou qualquer outro material didático; 
5. Não é permitido o uso de boné e/ou óculos escuros nas dependências da Escola. 
6. Na folha de respostas a questão que não tiver marcada ou com mais de uma marcação será anulada. 
7. O aluno terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Respostas, não deve rasurá-la, dobrá-la, amassá-la 
nem danificá-la, pois, ela é insubstituível. 
8. Será eliminado do VESTIBULINHO 2021 o aluno que durante a realização das provas:  
8.1.  For surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;   
8.2. For surpreendido portando celular, relógio eletrônico, gravador, calculadora, caneta corretiva, câmera 
fotográfica, fone de ouvido, notebook e/ou equipamento similar, ligados ou não. 
8.3. Atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 
coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas; 
8.4. Afastar-se da sala de aula, a não ser em caráter definitivo, sem o acompanhamento do fiscal; afastar-se da 
sala de aula antes de decorrido 2h após o início da aplicação das provas; 
8.5.  Perturbar de qualquer forma a organização dos trabalhos; 
9. Após o término das provas o aluno não poderá permanecer nas dependências internas da Escola. 



 
 

 
VI - QUESTÕES DAS PROVAS 

 
 

1.  ENSINO FUNDAMENTAL  5º Ano 
1.2.Tipo de prova: Objetiva.  
1.3.Disciplinas: Português 10; Inglês 05; Arte 05; Matemática 10; História 10; Geografia 10; Ciências 10; 
1.4. Total de questões = 60 
 

2.  ENSINO FUNDAMENTAL  6º ao 9º 
2.1.Tipo de prova: Objetiva. 
2.2. Disciplinas: Português 10; Inglês 05; Espanhol 05; Matemática 10; História 07; Geografia 07; Ciências 08; 
Ética e Cidadania 04; Filosofia 04. 
2.3. Total de questões = 60 
 

3. ENSINO MÉDIO 1ª e 2ª Série 
3.1.Tipo de prova: Objetiva. 
3.2.Disciplinas: Português 7; Literatura 3; Inglês 05; Espanhol 03; Matemática 10; Física 06; Química 06; Biologia 
06; História 05; Geografia 05; Filosofia 02; Sociologia 02. 
3.3. Total de questões = 60 
 

4. ENSINO MÉDIO 3ª Série 
4.1.Tipo de prova: Objetiva. 
4.2.Disciplinas: Português 07; Literatura 03; Inglês ou Espanhol 05; Matemática 10; Física 07; Química 07; 
Biologia 07; História 05; Geografia 05; Filosofia 02; Sociologia 02. 
4.3. Total de questões = 60 
 

Obs.: Os alunos da 3ª Série (Pré-ENEM) deverão optar por uma língua estrangeira: Inglês ou Espanhol.  
 

                  
               VII - CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 
 
 

1. Participarão da premiação abaixo relacionada os alunos do Hipócrates Zona Sul do 6º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio regularmente inscrito no VESTIBULINHO 2021. 
2. O cálculo da Prova Objetiva será efetuado contemplando os requisitos abaixo: 
2.1. De 0% a 29% de acertos não será atribuído nenhuma pontuação (considerado insuficiente para avaliação 
e/ou pontuação). 
2.2. Acertos das questões de 30% a 49%; Será atribuído 1,0 na média final do 4º Bimestre nas disciplinas 
contempladas no VESTIBULINHO.   
2.3. Acertos das questões de 50% a 69%; Será atribuído 1,5 na média final do 4º Bimestre nas disciplinas 
contempladas no VESTIBULINHO.   
2.4. Acertos das questões de 70% a 100%; Será atribuído 2,0 na média final do 4º Bimestre nas disciplinas 
contempladas no VESTIBULINHO.   
3. Será considerado critério para desempate o aluno que obtiver maior média referente ao 1º Semestre 2021.  
4. A premiação será concedida obedecendo à ordem decrescente de maior acerto das questões. 
    1º Lugar - 01 TV LED 32’ 
    2º Lugar - 01 Smartphone 
    3º Lugar - 01 bicicleta 
 
 

Premiação Coletiva - Rodízio de Pizza para Turma de maior desempenho. 
 

     
*Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua divulgação, sendo válido apenas para o 
VESTIBULINHO 2021, revogada as disposições em contrário. 
 

Natal, 27 de setembro de 2021. 

       Comissão Organizadora 


