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Circular Nº 08/2021                                                                                                Manaus, 30 de março de 2021. 
 
Ref: I Simulado SAS FUVEST 2021 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

             Informamos que no período de 05/04 (00h) a 11/04 (23h 59min), realizaremos o 1º Simulado SAS 
FUVEST 2021 com os alunos da 3ª Série do Ensino Médio que tenham interesse em participar desse Simulado. 
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. 

            O Simulado SAS FUVEST é estruturado a partir do programa de disciplinas sugerido pelo Manual do 
Aluno do Vestibular FUVEST. O Simulado abordará todo o conteúdo programático referente aos 6 livros da 
Coleção Pré-Universitário e 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. Todas as questões serão de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das 
quais apenas uma é correta. 
 
          As provas serão digitais e estarão disponíveis para os alunos a partir das 00h da data inicial até às 23h59 
da data final (horário de Brasília). As provas digitais serão realizadas de forma on-line, por meio de computador, 
tablet ou smartphone. Para isso o dispositivo precisará estar conectado à internet. O SAS não se responsabiliza 
em casos de instabilidade ou perda da conexão com a internet caso o aluno venha a não conseguir terminar a 
prova a tempo por esse motivo. 
 
         Atenção para algumas orientações: 

1. A partir do momento que o aluno clicar em INICIAR PROVA o tempo começará a contar. A prova terá 

duração de 05 (cinco) horas.  

2. Mesmo que o aluno saia do Portal, depois de já ter iniciado a prova, o tempo continuará correndo.  

3. O aluno pode voltar a fazer a prova, e as questões que já foram respondidas estarão salvas, porém o 

tempo que o aluno ficar “ausente” consumirá o tempo disponível para realização da prova.  

4. Antes de finalizar a prova, o aluno tem a oportunidade de revisar todas as questões, porém, após finalizar 

a prova, não será possível alterar nenhuma resposta.  

5. Caso encerre o prazo de realização da prova e o aluno não FINALIZAR PROVA, ela será finalizada 

automaticamente pelo sistema. 

 

PROVA DATA HORÁRIO 

1º SIMULADO SAS FUVEST  
Inicia 05/04/2021  00h (horário Brasília) 

Encerra 11/04/2021 23h 59min (horário Brasília) 

 
 
            Os alunos terão acesso às questões comentadas e aos gabaritos por meio do Portal SAS no dia 
12/04/2021. O resultado final será divulgado no dia 16/04/2021. 

 
 Contamos com a participação de todos! 

 
Atenciosamente, 

A Coordenação Pedagógica 

 
 
 


