Prezado(a) Candidato(a),

A prova do PAVE-UFPel está passando por pequenas mudanças.

Cuidados com a COVID-19
Na edição anterior a prova foi reduzida, para que os candidatos ficassem menos
tempo expostos a uma situação de aglomeração – e assim, reduzimos o risco de
contágios entre os candidatos e fiscais de sala.
Realizamos provas com distanciamento maior entre as cadeiras, com o uso
obrigatório de máscaras (preferencialmente, PFF2 ou N95), janelas e portas abertas, e
higienização dos espaços e objetos.
Na edição atual, todos os candidatos já tiveram possibilidade de receber até duas
doses das vacinas contra a COVID-19.

Questões, tempo de duração e estrutura da prova
Para essa edição, ajustamos o número de questões, o tempo de duração e
avançamos na organização pedagógica da prova.
Todas as etapas terão provas com 32 questões objetivas. A Etapa 3, ainda terá a
prova de redação. As Etapas 1 e 2, terão 3h30 de duração; e a Etapa 3, será realizada em
4h. Lembrando: a Etapa 1 será realizada no dia 09 de abril; e as Etapas 2 e 3, no dia 10
de abril.

Cada questão continua sendo apresentada com 6 alternativas, sendo apenas
uma correta; quatro incorretas e a opção “Ignoro a resposta”.
Lembrando que cada questão errada acarreta o desconto de 10% da pontuação de
uma questão correta. Caso o candidato não tenha certeza da resposta e não queira correr
o risco de errar, ele poderá marcar a opção “Ignoro a resposta”, que zera a questão e
impede o desconto de 10%.
Por fim, a prova terá uma estrutura diferente. Passamos a ter a prova organizada
por quatro grandes áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas,
Matemática e Linguagens.

O objetivo é – preservando os conteúdos inscritos na Matriz de Referência do PAVE
– construir questões contextualizadas e interdisciplinares, aproximando a prova dos
desafios cotidianos.
Os elaboradores das questões são professores e professoras das diferentes
disciplinas que compõem cada uma das áreas. Eles foram desafiados a pensar junto a
construção da prova.
Assim, você receberá a sua prova com a seguinte estrutura:
Ciências da Natureza – 9 questões
Ciências Humanas – 9 questões
Matemática – 5 questões
Linguagens – 9 questões
Das quais, 3 questões são de Língua Estrangeira (Espanhol ou Francês ou Inglês - com o
mesmo gabarito)

Para as próximas edições, avançaremos em novas ações para aproximar cada vez
mais as escolas, os professores e, em especial, os estudantes do Ensino Médio, da
Universidade Federal de Pelotas!
Siga-nos no Instagram para acompanhar as últimas notícias e avisos e fique atento
ao Site!
@paveufpel

wp.ufpel.edu.br/pave

#VemPraUFPel

