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Circular Nº 08/19                                                                                                 Manaus, 03 de abril de 2019. 

Ref: Simulado SAS FUVEST 2019 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
             Informamos que no dia 09/04 (terça-feira), das 14h às 19h, realizaremos o 1º Simulado SAS 
FUVEST 2019 com os alunos da 3ª Série do Ensino Médio que tenham interesse em participar desse 
Simulado. A data prevista no nosso Calendário Escolar para sua realização seria 13/04, entretanto o SAS 
autorizou a aplicação no período de 08 a 13/04 para as escolas conveniadas. Reforçamos que a participação 
não é obrigatória, porém muito importante para que os alunos tenham a experiência com esse tipo de prova 
que é diferenciada dos processos seletivos da nossa região. 

Os alunos devem estar na Escola com 15 minutos de antecedência, devidamente uniformizados 

(proibido sandálias rasteirinhas, havaianas, Crocs e afins, o calçado deve ser tênis) e portar caneta preta. 

Aqueles que chegarem atrasados não poderão realizar o exame. Como não haverá intervalo para o lanche 

é importante que os alunos tragam algo para alimentar-se em sala de aula durante a prova (Ex: barrinha de 

cereal, suco de caixinha, achocolatado, biscoitos, água e afins).  

            O Simulado SAS FUVEST é estruturado a partir do programa de matérias sugerido pelo Manual do 

Aluno do Vestibular FUVEST. O Simulado abordará todo o conteúdo programático referente aos 6 livros da 

Coleção Pré-Universitário e aos materiais suplementares. A prova é estruturada da seguinte forma:  

• 90 questões, que abrangem o conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio: 

Português, História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês, e, também, questões 

interdisciplinares. As questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais 

apenas uma é correta. A prova terá duração de 05 (cinco) horas. 

 

PROVA DATA HORÁRIO 

1º SIMULADO SAS FUVEST  09/04/2019 (Terça-feira) 14h às 19h (horário Manaus) 

 

OBS: O aluno só poderá sair da sala de prova a partir das 17h. 

 

            Os alunos terão acesso às questões comentadas e aos gabaritos por meio do Portal SAS no dia 

14/04/19. O resultado final será divulgado no dia 19/04/19. 

 

 Contamos com a presença de todos! 

 

Atenciosamente, 

A Coordenação Pedagógica 

 


