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REGULAMENTO DO SIMULADO FOLHA - FUVEST 2015 
 

1. Da Organização 

O Simulado Folha FUVEST 2015 é fruto da parceria entre o jornal Folha de S.Paulo e a 

Adaptativa Inteligência Educacional e tem como objetivo a realização gratuita de um simulado do 

FUVEST que utiliza as últimas novidades em termos de tecnologia. A organização e execução 

deste simulado é de responsabilidade única e exclusiva da Adaptativa doravante denominada 

ORGANIZADORA. 

2. Das inscrições 

As inscrições para o Simulado Folha FUVEST 2015 estarão abertas a partir de 08 de Novembro e 

serão encerradas às 12:00 do dia 30 de novembro de 2015. As inscrições serão gratuitas, via 

internet, pelo site: 

http://www.adaptativa.com.br/simuladofolha-fuvest2015 

3. Do código de conduta 

Os participantes concordam, ao participar de qualquer etapa do Simulado, em seguir 

rigorosamente o seguinte código de conduta. 

I. Registrar-se para o simulado através de um ÚNICO cadastro; 

II. Não distribuir, integral ou parcialmente, em formato impresso ou digital, com ou sem fins 

lucrativos, o conteúdo do Simulado; 

III. Não compartilhar, durante o período de execução do Simulado, soluções ou comentários 

sobre respostas das questões do Simulado ou sobre assuntos relacionados ao tema da 

redação, ainda que essas soluções e comentários tenham sido produzidos pelo próprio 

participante; 

IV. Não utilizar de meios fraudulentos ou desonestos para obter melhores resultados no 

Simulado ou para melhorar ou piorar o resultado de outros; 

A violação do código de conduta acima poderá resultar na eliminação do participante. 

4. Das datas das provas 

Todos os horários têm como referência o horário oficial de Brasília. O Simulado Folha FUVEST 

2015 será realizado das 00:00 do dia 8 de novembro de 2015, até as 23:59 do dia 30 de 

novembro de 2015. Durante o período acima, o participante deverá concluir a resolução das 90 

questões em no máximo cinco horas. 
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5. Da divulgação do gabarito 

A nota do participante nas prova objetiva será calculada imediatamente após o participante ter 

terminado o simulado. 

6. Dos dispositivos finais 

A inscrição no simulado Folha FUVEST 2015 implica a aceitação total e irrestrita de todas as 

cláusulas deste regulamento. 

A ORGANIZADORA não mantém qualquer vínculo com a equipe organizadora do FUVEST ou 

com o Ministério da Educação, e esclarece ainda que, apesar do objetivo educativo do simulado, 

as notas obtidas no mesmo não oferecem qualquer garantia de obtenção de notas semelhantes 

na prova do FUVEST. 

Os casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes a este Regulamento serão resolvidos pela 

ORGANIZADORA, cuja decisão será soberana e irrecorrível. 

Boa Prova! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


