Instruções para a prova de Espanhol –Gira Mundo Espanha e
Argentina

Tempo de Prova: 2h (duas horas)
Quantidade de questões: 50 questões
Obrigatório: Apresentação de Identidade, Uso de caneta azul
ou preta.
Proibido: Levar o caderno de provas e o gabarito para fora
do local de prova
Mais detalhes de instruções (as mesmas estarão na capa do caderno de
questões)
1- É proibido fazer essa prova sem a apresentação de um documento de identidade com foto
(carteira de identidade).
2- Preencha seus dados no cabeçalho do gabarito e da prova. A mesma durará 2
horas.

3-Preencha seus dados no cabeçalho do gabarito e da prova. A mesma durará 2
horas.
4-Verifique que a prova tenha 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
5-Cada questão da prova constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras
A, B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
6-Preencha primeiramente o rascunho do gabarito, que se encontra no verso desta
folha; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer
outra cor de tinta ou lápis grafite não será aceita.
7-Preencha o gabarito completando totalmente o oval, ao lado dos números, que
corresponde à resposta correta.
8-Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha
preenchido mais de um oval no gabarito, bem como questões cujo oval apresente
rasuras no gabarito O gabarito não será substituído em hipótese alguma; portanto,
evite rasuras. A comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer
for ou alegação.
9- Não será permitido o uso dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer
acessório que cubra as orelhas do candidato.
10- A prova terá duração de duas horas, incluído o tempo para preenchimento do
gabarito.

11- O candidato somente poderá entregar a prova e sair da sala após 1 (uma) hora
de seu início.
12- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala tanto o cartão de respostas quanto
o caderno de provas. Você poderá levar consigo apenas o rascunho do cartão de
respostas.

