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011218 – QUÍMICA E BIOQUÍMICA A PROVA ESCRITA SERÁ DIVIDIDA EM DUAS PARTES 

 
 

Conforme previsto em edital: 
7.8.4 A prova escrita será sempre discursiva com caráter eliminatório e classificatório, valerá até 10,0 (dez) pontos e poderá ser realizada no formato de prova única ou dividida em duas partes, 

sendo essa condição definida previamente no cronograma das provas.  

7.8.5 No caso de realização da prova escrita em formato único sua duração será de 04 (quatro) horas, sendo 01 (uma) hora para consulta e 03 (três) horas para a produção da dissertação sobre 

ponto único sorteado para todos os candidatos antes do início da prova.  

7.8.6 No caso de realização da prova escrita dividida em duas partes, a primeira será composta de 5 a 10 questões, relacionadas aos pontos do edital, com extensão para respostas 

preestabelecidas pela Banca Examinadora e a segunda, uma dissertação versando sobre ponto único, sorteado para todos os candidatos antes do início da prova e sua duração será de 05 (cinco) 

horas, sendo 01 (uma) hora para consulta e 04 (quatro) horas para a sua realização. 

(...) 

7.8.11 A Nota Final da prova escrita única será a média aritmética das notas conferidas pelos membros da Banca Examinadora, consideradas até 02 (duas) casas decimais.  

7.8.12 O cálculo da nota da prova escrita quando a mesma for realizada em duas partes será obtida utilizando-se a fórmula: Nota Final (NF) = (média da primeira parte x 0,30) + (média da 

segunda parte x 0,70).  

7.8.13 As médias da primeira e segunda partes serão obtidas através da média aritmética das notas atribuídas pelos membros da Banca Examinadora.  

7.8.14 No caso de realização da prova em duas partes, o não alcance da nota mínima 7,0 (sete) na primeira parte da prova implicará a eliminação do candidato e desobrigará a Banca da 

correção da segunda parte da prova escrita.  

7.8.15 Será aprovado na prova escrita, no caso de prova única, o candidato que obtiver, nota 7,00 (sete) por no mínimo dois membros da Banca Examinadora e, no mínimo, média 7,00 (sete) e, 

no caso de prova em duas partes, nota 7,00 (sete) por no mínimo dois membros da Banca Examinadora e, no mínimo, média 7,00 (sete) em cada uma das partes. 

 

 
Cruz das Almas, 01 de novembro de 2018. 
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