Edital do 1º Simulado vestibular UnB – Alub Preparatório
O Alub Preparatório torna pública a abertura de inscrições para o 1º Simulado do Vestibular UnB de 2019.
Prova destinada ao teste de conhecimentos e adaptação do aluno a situação de prova. Esse simulado se destina
apenas aos alunos regularmente matriculados na Rede Alub nos cursos de: Preparatório para o Vestibular UnB,
preparatório 2 em 1 (Vestibular e ENEM), preparatório para o PAS 3 e 3º série do Ensino Médio Colégio Alub.
1 – Das datas de avaliação simulada: 6 e 7 de abril de 2019
1.1 - Dia 6 de abril:
-Prova de Conhecimentos I: Língua estrangeira com 30 itens (opções: inglês ou espanhol);
-Prova de Conhecimentos II:
Códigos e Linguagens – Artes com 21 itens (Visuais, Cênicas e Músicas);
Português com 43 itens (Gramática, Literatura, Texto e Redação);
Ciências Humanas com 56 itens (Filosofia, Geografia, História e Sociologia);
-Prova de Redação em língua portuguesa.
1.2 - Dia 7 de abril:
- Prova de Conhecimentos III:
Matemática com 38 itens;
Ciências da Natureza com 112 itens (Biologia, Física e Química).
OBS: Segundo o Plano de Trabalho do 1º semestre de 2019 do Alub Pré, este simulado abordará o início do conteúdo
referente ao preparatório para o vestibular UnB, mesma banca que realiza o PAS. Este conteúdo inicial se refere as
bases curriculares da 1º série e parte da 2º série do Ensino Médio. No mês de maio de 2019, haverá outro simulado
que abordará a parte final do conteúdo da 2º série e o currículo da 3º série do ensino médio. Cumprindo assim a
correspondência entre simulados e o conteúdo programático do PPP Alub Preparatório.
2 – Do regime de horários de aplicação - 5 horas de prova entre 13h e 18h
2.1 - Os portões das unidades do Alub Preparatório serão fechados as 13 horas. Não será tolerado atraso.
2.2 - O aluno só deve se levantar para ir ao banheiro ou beber água após autorizado pelo fiscal de sala. Caso
contrário, poderá ter a prova cancelada e a folha de respostas recolhida compulsoriamente.
2.3 - Os alunos só serão liberados do local de provas, sem o caderno de questões, após decorrido 2 horas do
início do Simulado.
2.4 - Os alunos só serão liberados do local de provas portando o caderno de questões faltando 1 hora para o
fim do simulado.
2.5 - Na duração das provas está incluído o tempo destinado à identificação, ao preenchimento do caderno
de respostas e a transcrição da Redação em língua portuguesa para a folha do texto definitivo.
2.6 – O Aluno deve chegar a unidade de seu simulado com antecedência de 1 hora para verificar qual sala foi
destinada a ele.
3 – Das Inscrições no Simulado:
3.1 – As inscrições serão aceitas nos setores de matrícula:
3.1.1 – Das unidades de Alub preparatório entre as 8 horas do dia 25 de março e as 19 horas do dia 3
de abril de 2019.
3.1.2 - Das unidades de Colégio entre as 8 horas do dia 25 de março e as 17 horas do dia 3 de abril de
2019.
3.2 – Os Alunos do Alub Preparatório dos cursos pré-vestibular, 2 em 1pré-vestibular e ENEM) e pré PAS 3 –
Devem se inscrever nas matrículas das suas unidades de preparatório e no ato da inscrição deverão:
3.2.1 - Apresentar Carteirinha original, com foto, carimbada e assinada pela coordenação da unidade
3.2.2 - Declarar se realizará a prova dos 2 dias, ou apenas 1. Ciente que só as provas realizadas na
data e hora do simulado constarão na correção.
3.2.3 - Sinalizar a escolha da língua estrangeira se inglês ou espanhol. Não podendo alterar a opção
de língua após efetuada a inscrição.

3.3 – Os Alunos da 3º série do Colégio Alub - Devem se inscrever nas matrículas das suas unidades de colégio
e no ato da inscrição deverão:
3.3.1 - Apresentar Carteirinha original.
3.3.2 - Declarar se realizará a prova dos 2 dias, ou apenas 1. Ciente que só as provas realizadas na
data e hora do simulado constarão na correção.
3.3.3 - Sinalizar a escolha da língua estrangeira se inglês ou espanhol. Não podendo alterar a opção
de língua após efetuada a inscrição.
3.3.3.1 - No cartão de respostas haverá um campo em que o aluno escolherá sua opção de
língua estrangeira (língua inglesa ou língua espanhola). Na ausência ou invalidade dessa marcação, a
prova será corrigida de acordo com o gabarito de língua espanhola.
3.3.4 – Sinalizar em qual unidade do Alub preparatório farão a prova, se na 704 norte, se em
Taguatinga Centro, se no Gama ou 510 sul, não podendo mudar a opção de unidade após efetuada a
inscrição.
3.4 – Divergências entre as informações passadas na inscrição e os dados pessoais do aluno poderão
acarretar prejuízos como atrasos ou anulação da correção.
3.5 – As inscrições são gratuitas para o público sinalizado no preâmbulo.
3.6 – Alunos não inscritos de acordo com as ordenações deste edital não poderão realizar as provas.
4 – Do atendimento especial:
4.1 – Estudantes sabatistas poderão solicitar cópia do primeiro dia de prova apenas nas unidades do Alub
Preparatório nos dias 8 e 9 de abril, após essas datas não estará mais disponível. Sabendo que esta cópia é fornecida
a título de preparação e não de correção e inserção no boletim de desempenho do candidato.
4.2 – Estudantes com dificuldades de locomoção devem optar pelas unidades de Alub Preparatório 704
norte, Taguatinga Centro e Gama.
5 – Dos Tipos de itens que compõem a prova e seu preenchimento na folha de respostas.
5.1-Itens do tipo A, de acordo com o comando agrupado de cada um deles, marque, para cada item: o
campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o
item ERRADO. Sabendo que para este tipo de questões se aplicará o fator de correção em que cada item marcado
em desacordo com o gabarito oficial resultará em perda da pontuação deste item e de um outro item marcado em
acordo com o gabarito oficial (uma errada anula uma certa).
5.2 - Nos itens do tipo B marque de acordo com o comando de cada um deles o algarismo das CENTENAS,
DEZENAS e UNIDADES.
5.3 - Nos itens do tipo C marque a ÚNICA opção correta de acordo com o respectivo comando.
5.4 - No item do tipo D que exija elaboração de texto, em caso de erro, risque, com um traço simples,
palavra, frase ou símbolo e, se for o caso, escreva o respectivo substitutivo. Lembre-se: parênteses não podem ser
utilizados para esta finalidade.
5.5- Nos itens do tipo A e do tipo C siga a recomendação de não marcar ao acaso, pois, para cada item cuja
resposta divirja do gabarito oficial definitivo, será atribuída pontuação negativa, conforme consta em edital.
5.6-A folha de respostas deve ser preenchida a caneta esferográfica, transparente, de tinta preta. De outra
forma será anulada.
6 – Da postura do candidato e ordem do local de prova:
6.1 - Será eliminado do simulado o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando:
a) Aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, iPod, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer
receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro etc.;
b) Relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marcatexto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material
transparente.
6.2- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.

6.3- Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe seu caderno de respostas e deixe o local
de provas.
6.4 - A desobediência a qualquer determinação constante nas presentes instruções e no caderno de respostas
implicará a anulação das suas provas.

