
As vagas e bolsas de estudo são divididas (50% exatamente para cada) em dois processos:
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) - ao fazer sua inscrição no vestibular da PUC, o estudante 
informa seu número de inscrição no Enem. Com esse dado, a PUC obtém as notas do aluno junto ao 
Inep e classifica os melhores colocados para metade de suas vagas.
Vestibular próprio - como as provas da PUC ocorrem antes de serem divulgadas as notas do 
Enem, todos precisam fazer o vestibular.

Banca Não divulgada no Edital.

Fases / dias

Fase única, aplicada em dois dias, com provas objetivas (peso menor) e discursivas (peso maior), 
variáveis por carreira. Como as provas são aplicadas no campus da PUC, onde não há espaço para 
todos os candidatos simultaneamente, os estudantes são divididos em turnos: os candidatos do 
grupo 2 (carreiras Humanas, Design) fazem prova de manhã; os demais (Engenharias, 
Administração, Economia, Biologia) fazem prova à tarde. O vestibular principal ocorre em outubro, 
selecionando alunos para o ano seguinte. No meio do ano, há um "vestibular de inverno", em que 
são oferecidas vagas em algumas carreiras (em geral, menos concorridas) para início no 2º 
semestre.
1º Dia (dependendo da carreira, das 8h30 às 12h30 OU das 15h às 19h):
* 5 questões discursivas de LPLB
* Redação, para todos os grupos
* 10 questões de L. Estrangeira
2º Dia (dependendo da carreira, das 8h30 às 12h30 OU das 15h às 19h):
Grupo 1 (Tecnológicas): 04 questões discursivas de Matemática + 25 questões objetivas de Ciências 
da Natureza (Bio, Fís e Quí) + 20 questões objetivas de Ciências Humanas (Geografia e História)
Grupo 2 (Humanas+Design e afins): 06 questões discursivas (03 de Geo e 03 de His) + 25 questões 
objetivas de Ciências da Natureza (Bio, Fís e Quí) + 10 questões objetivas de Matemática
Grupos 3 e 4 (Administração e Economia):  04 questões discursivas de Matemática + 25 questões 
objetivas de Ciências da Natureza (Bio, Fís e Quí) + 20 questões objetivas de Ciências Humanas 
(Geografia e História)
Grupo 5 (C. Biológicas): 05 questões discursivas de Biologia + 16 questões objetivas de Ciências da 
Natureza (Fís e Quí) + 20 questões objetivas de Ciências Humanas (Geografia e História) + 10 
questões objetivas de Matemática

Conteúdo das 
disciplinas

As questões cobram conteúdos específicos do Ensino Médio, com variados graus de dificuldade. As 
questões discursivas tendem a ser bastante difíceis, e a correção é exigente.
Vestibular - a banca atribui notas brutas de 0 a 10 a todas as provas, objetivas ou discursivas. Em 
cada grupo de carreiras, existe um sistema de pesos, indo de 0,5 a 3,0. O Manual do Aluno 
(disponível no site da PUC) apresenta uma tabela detalhada. A nota final é dada pelo somatório das 
notas ponderadas (pelos pesos) obtidas pelo candidato.
Enem - a PUC atribui pesos para cada prova do Enem, conforme o grupo de carreiras na PUC, 
podendo ir de 1,0 a 3,0. O Manual do Aluno (disponível no site da PUC) apresenta uma tabela 
detalhada.
* Foco na Redação, em função do peso e do rigor da banca. Os candidatos precisam se expressar 
muito bem e ter grande capacidade de interpretação dos temas, sempre complexos.
* Estudar as matérias não específicas para conseguir um número mínimo de acertos nas provas 
objetivas, de modo a evitarem a eliminação por zero.
* Estudar com profundidade e detalhamento os conteúdos das matérias específicas da carreira.
* Desenvolver habilidade para construir respostas adequadas e completas nas questões discursivas, 
entendendo a forma de correção da banca.
* Em carreiras concorridas, como Direito e Engenharia, obter destaque também nas não específicas 
objetivas pode ajudar.
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