
PARA USO EXCLUSIVO DO CHEFE DE SALA

CANDIDATO AUSENTE

f 

SIM

Folh a de texto def in it iv o

1 Confira atentamente os seus dados pessoais impressos no cabeçalho 
desta página. Escreva o seu nome e assine apenas nos locais apropriados, no referido 
cabeçalho, somente quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação.

2 A página no verso é destinada à transcrição do texto definitivo da Prova de Redação em 
Língua Portuguesa. Esta folha é o único documento que servirá de base para a avaliação 
da sua Prova de Redação em Língua Portuguesa.

3 Não amasse, não dobre, não rubrique, não escreva o seu nome nem faça marca ou sinal 
identificador nos espaços destinados à transcrição do texto definitivo, sob pena de ter a 
sua prova anulada.

4 É obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material trans-
parente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira (grafite) e(ou) borracha.

5 Em nenhuma hipótese haverá substituição desta folha de texto definitivo por erro de 
preenchimento do candidato.

6 Escreva com letra legível. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a 
frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva o respectivo substitutivo. Lembre-se: parênte-
ses não podem ser usados para tal finalidade.

7 Não será avaliado texto escrito em local indevido. Respeite rigorosamente as margens e o 
número máximo de linhas estabelecido.

8 Não será permitido utilizar material de consulta.

9 Não será permitido o empréstimo de qualquer material entre os candidatos, mesmo 
daqueles que já tenham terminado as provas.

constante do topo 

INSTRUÇÕES

assinatura do candidato

Nome do candidato:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)

CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE/UnB)

2.º VESTIBULAR DE 2007  _ _ UnB  PLANO PILOTO E PLANALTINA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 99999999 9

SEQÜENCIAL: 999               SALA: 9999Data de realização da prova: XX/XX/XXXX Cidade de realização da prova: XXXXXXXXXX

Número do documento de identidade: XXXXXXXXXData de nascimento: XX/XX/XXXX

Língua estrangeira: XXXXXXXXXXXX Curso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FOLHA DE TEXTO DEF INIT IVO



LE IA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 
CONSTANTES DA PRIMEIRA

PÁGINA DESTA 
FOLHA DE TEXTO DEF INIT IVO
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SALA:
FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO

Prova de Redação em L íngua Por tuguesa
Nã o é permi t ida mar ca ident i f icadora nesta página.
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