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 CONFIRA ALGUMAS DICAS IMPORTANTES SOBRE COMO FAZER UMA PROVA EFICIENTE 
 

 

NOS DIAS QUE ANTECEDEM A PROVA 
 

Verifique como chegar ao local de prova;  

Escolha o meio de transporte mais adequado; 

Confira se existem rotas alternativas;  

Se possível, um dia antes, vá até o local de prova para conhecer a escola. 

NO DIA DA PROVA- 30 DE JUNHO DE 2019 

Compareça ao local de prova com pelo menos 1 hora de antecedência, munido com documento de identidade oficial 
com foto, caneta esferográfica azul ou preta e Comprovante de Inscrição (CDI) ou boleto original quitado; 

Lembre-se da possibilidade de haver prova em mais de um local, de que o trânsito pode estar congestionado e da 
impossibilidade de estacionar o veículo próximo ao local de prova; 

Alimente-se apenas o suficiente para não sentir fome durante a prova. Evite refeições exageradas, o uso de bebidas 
alcoólicas ou a ingestão de produtos que possam causar sonolência;  

Leve uma garrafinha com água para beber durante a prova e utilize o sanitário antes de ingressar na sala. Isso evita 
perda de tempo com saídas reiteradas durante a prova; 

Evite levar celular ou qualquer outro aparelho eletrônico. Caso não seja possível, desligue-os imediatamente antes de 
adentrar no local de prova. 

NO MOMENTO DA PROVA 

Mantenha a calma, acredite em você o tempo todo e considere a prova como o meio de atingir um fim e não como um 
obstáculo intransponível; 

Leia atentamente as orientações contidas na lousa e na capa do caderno de prova e preste bem atenção nas 
orientações dadas pelo Fiscal de sala e siga todas elas; 

Leia com bastante atenção o enunciado de cada questão da prova. Se necessário, leia-o mais de uma vez; 

Concentre-se de forma que se sinta sozinho em sala, projetando sua mente apenas na vontade de vencer. Você é 
capaz; 

Divida o tempo de prova para resolução de cada disciplina e não se esqueça de reservar um tempo razoável para o 
preenchimento da folha de respostas. Se for necessário “pular” alguma pergunta, cuidado para não perder a ordem de 
marcação na folha de respostas; 

APÓS A PROVA 

Procure deixar imediatamente o local de prova, evitando aglomeração de pessoas, pois o barulho atrapalha os 
candidatos que ainda estão em sala e não ligue o celular antes de deixar o local de prova;  

Não fique conferindo suas respostas com outros candidatos, aguarde a divulgação do gabarito oficial; 

Se residir fora do local de prova e for dirigir, não faça ingestão de bebidas alcoólicas e evite refeições pesadas, pois 
seu corpo e sua mente estarão um pouco mais cansados. 

BOA PROVA A TODOS! 


