
Processo 
seletivo Vestibular próprio

Banca Professores da própria UERJ elaboram a prova. Professores do Ensino Médio e da UERJ participam 
da correção.
1ª Fase: Exame de Qualificação, realizado em duas datas (em geral em junho e em setembro), 
dando duas chances aos candidatos
2ª Fase: Exames Discursivos, realizados em uma data (geralmente em dezembro)

Perfil da prova (realizada duas vezes, em domingos pela manhã, com duração de 4h):
* 21 questões objetivas de Linguagens (L. Portuguesa, Literatura, Interpretação e L. Estrangeira)
* 10 questões objetivas de Matemática
* 14 questões objetivas de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)
* 15 questões objetivas de Ciências Humanas (Geografia e História)
Resultados possíveis (incluindo bônus para a 2ª fase):
* Conceito "A" - 43 acertos ou mais (> 70%) / Bônus de 20 pontos
* Conceito "B" - 37 a 42 acertos / Bônus de 15 pontos
* Conceito "C" - 31 a 36 acertos / Bônus de 10 pontos
* Conceito "D" - 25 a 30 acertos / Bônus de 5 pontos
* Conceito "E" - 24 acertos ou menos / Sem bônus; desclassificado (não pode fazer 2ª fase)
Observações:
* Em geral, as provas de Matemática e de C. Natureza são consideradas mais difíceis, exigindo 
maior preparação dos alunos.
* Para carreiras muito concorridas (Medicina, Direito, Des. Industrial, entre outros), obter conceito "A" 
é quase imprescindível, pois os 5 pontos a mais fazem muita diferença.
Perfil da prova (realizada em um domingo pela manhã, com duração de 5h30):
* Prova de Redação (cujo tema está relacionado a um livro de leitura obrigatória), valendo 20 pontos
* Uma Prova Específica da Carreira (10 questões), valendo 40 pontos
* Outra Prova Específica da Carreira (10 questões), valendo 20 pontos
Nos EQs, as questões misturam a cobrança de habilidades intelectuais e conteúdos específicos, 
com variados graus de dificuldade, incluindo a leitura de obras literárias (a partir de 2017).
Nos Exames Discursivos, as provas cobram conteúdos bastante específicos. No caso de LPI e LPL, 
exige-se a leitura de algumas obras literárias em Língua Portuguesa.

Pontuação
O resultado é a soma do bônus obtido no Exame de Qualificação (máximo de 20 pontos) e a 
soma das notas nos Exames Discursivos (máximo de 80 pontos), totalizando um máximo de 100 
pontos.
Exame de Qualificação:
* Estudar os módulos indicados das matérias, geralmente concentrados antes dos Exames.
* Ter especial cuidado com o estudo de Matemática e de Ciências da Natureza.
* Não negligenciar L. Estrang. (pois as 6 questões são difíceis e fazem a diferença entre o "A" e o 
"C")* Ler analiticamente a(s) obra(s) literária(s) indicada(s) pela banca.
* Treinar bastante a resolução de questões de provas anteriores, para se acostumar ao perfil da 
prova.
Exames Discursivos:
* Ao longo do ano, estudar um pouco a mais as matérias específicas, fazendo os exercícios de 
aprofundamento.
* Aprofundar o estudo das específicas após o Enem.
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* Ler analiticamente a(s) obra(s) literária(s) indicada(s) pela banca.
* Treinar a elaboração de respostas para questões discursivas.
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