SOBRE o CICLO DE RECUPERAÇÃO

Data: 12 de dezembro
Local: SALA 9
TURMA C ............................... 8:00h
TURMAS A e B ...................... 20:00h (todos juntos)

Clique aqui para saber a matéria exigida

CONSULTAS PERMITIDAS
Poderão ser utilizados durante a prova do Ciclo:
a) QUESTIONÁRIO - o questionário elaborado no 4º bimestre, desde que
preparado pelo próprio aluno. Aqueles que não fizeram o questionário poderão
fazê-lo e usá-lo. Como ocorreu na prova do 4º bimestre, haverá conferência de
padrão de letra no momento da entrega da prova. Se tudo estiver em ordem, o
questionário será restituído imediatamente ao aluno; será retido se houver
problemas.
b) RESUMO DE CONSULTA - material de consulta preparado pelo aluno, de
próprio punho, limitado a UMA FOLHA de papel sulfite (ou uma folha simples
pautada), frente e verso. O papel não pode incluir questões disponibilizadas pelo
professor (inclusive as questões da OAB). Pode-se dividir a folha ao meio, para
maior aproveitamento. Todo o conteúdo da folha deve ser manuscrito (nada
impresso). No final, é preciso reservar espaço ou duas linhas para colher o
padrão de letras, conforme será exposto no início da prova. A folha de resumo
deverá ser entregue com a prova, ao final.
Alunos que possuem o QUESTIONÁRIO não estarão impedidos de preparar o
RESUMO DE CONSULTA (poderão utilizar ambos).
ATENÇÃO
Não será aceito qualquer material fotocopiado.
Tanto o questionário como o resumo não poderão ter acréscimos impressos (apenas
as perguntas do questionário poderão ser impressas).
Não será permitido o uso de qualquer aparelho eletrônico (inclusive celular).

O uso de material que não tenha sido preparado pelo próprio aluno ou que esteja
em desacordo com as regras aqui expostas acarretará a anulação da prova, com
atribuição de nota zero.
Nenhum material poderá ser emprestado ao colega durante a prova. O
descumprimento desta regra acarretará a anulação da prova de quem emprestou e
a de quem fez uso do material.
O questionário e o resumo são de uso facultativo. Os alunos que não os utilizarem
não poderão consultar nenhum outro tipo de material e receberão o mesmo
tratamento na correção.
Não haverá aula ou exposição do professor, antes da prova.
Leve o seu RG. O Professor poderá solicitá-lo para conferência.

Prof. Raul

