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Marcado para o dia 13 de setembro, o segundo Exame de QualificaÃ§Ã£o do Estadual 2016
teve 65.878 inscritos. Faltando pouco menos de duas semanas para a aplicaÃ§Ã£o da prova,
Ã© normal que os candidatos fiquem ansiosos.
Os candidatos ao vestibular Estadual 2016 jÃ¡ podem imprimir o cartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o do
segundo Exame de QualificaÃ§Ã£o. O documento estÃ¡ disponÃ-vel no endereÃ§o eletrÃ´nico
do concurso. AlÃ©m da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o Estadual tambÃ©m
seleciona estudantes para o Centro UniversitÃ¡rio da Zona Oeste (Uezo) e para a Academia de
Bombeiro Militar (ABM D.Pedro II/CBMERJ).
Ao acessar o site, os inscritos devem ficar atentos a trÃªs itens: hora e local de realizaÃ§Ã£o
da prova, dados pessoais e opÃ§Ã£o de LÃ-ngua Estrangeira. Caso sejam verificadas
incorreÃ§Ãµes, serÃ¡ preciso comparecer atÃ© sexta-feira, dia 28, ao LaboratÃ³rio de
InformÃ¡tica da Uerj, localizado no campus MaracanÃ£. O horÃ¡rio de atendimento Ã© de 10h
Ã s 17h. Na data, o candidato deve levar documento de identidade e o recibo do requerimento
de inscriÃ§Ã£o.
A prova, que serÃ¡ realizada em 13 de setembro, compÃµe-se de 60 questÃµes objetivas. As
Ã¡reas contempladas sÃ£o: Linguagens, MatemÃ¡tica, CiÃªncias da Natureza e CiÃªncias
Humanas. O exame comeÃ§a Ã s 9h e termina Ã s 14h. Aqueles que optaram por fazer as
duas avaliaÃ§Ãµes passarÃ£o Ã segunda fase, apenas com a maior pontuaÃ§Ã£o obtida para
cÃ¡lculo no resultado final. O gabarito oficial sai no mesmo dia, na pÃ¡gina da Uerj. JÃ¡ a
divulgaÃ§Ã£o do resultado, no dia 21 de setembro.
Quem conseguir classificaÃ§Ã£o dentro do limite de pontos vai precisar fazer uma outra
inscriÃ§Ã£o para o Exame Discursivo, Ãºltima fase do concurso. Nele, serÃ£o escolhidos
instituiÃ§Ã£o, curso e sistema de cotas. As inscriÃ§Ãµes estÃ£o previstas para 22 de
setembro. A data provÃ¡vel de realizaÃ§Ã£o desta etapa Ã© 29 de novembro.
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