
Será permitido ao candidato levar 
apenas canetas esferográficas de 
tinta azul ou preta, lápis, lapiseira 
transparente e borracha. O 
estudante não poderá permanecer 
de relógio, chapéu, boné, gorro ou 
óculos escuros na hora da prova, e 
também são proibidas as consultas 
a quaisquer tipo de material (livro, 
apostila, cadernos, dicionários). As 
únicas exceções são decorrentes de 
necessidades comprovadas por laudo 
médico, como aparelho auricular ou 
máquinas que escrevem em braile, 
por exemplo.
Não será permitido o porte de 
aparelhos eletrônicos como 
calculadoras, celulares e 
smartphones, notebooks, palmtops, 
tablets, gravadores, mp3, pendrives 
ou walkman. Mesmo que esses 
aparelhos estejam desligados, é 
proibido permanecer com eles 
ao alcance. Outros objetos como 
máquinas fotográficas, controle de 
alarme de carro ou qualquer tipo de 

transmissor de mensagens também 
estão banidos. Os candidatos 
surpreendidos com armas dentro 
da sala de prova também serão 
desclassificados, mesmo que o 
estudante tenha autorização  
legal para isso. 
Não há nenhuma restrição a 
alimentos ou bebidas no edital 
da prova, mas aconselha-se não 
levar comidas gordurosas ou que 
possam estragar a folha de prova, 
por exemplo. Também não é uma boa 
ideia levar comidas que fazem muito 
barulho, como pacotes de salgadinho 
ou pipoca.
A Acafe ressalta que não haverá 
guarda-volumes para deixar os 
pertences dos candidatos, exceto 
para as armas, que devem ser 
guardadas num local seguro antes do 
início da prova. Os outros objetos dos 
candidatos (celular, mochila, óculos 
escuros) deverão ficar com os fiscais 
até ele entregar a prova e deixar o 
local.

O que posso levar para a prova?

Neste semestre, o vestibular da Acafe será aplicado 

em 27 cidades catarinenses: Araranguá, Mafra, 

Blumenau, Orleans, Brusque, Palhoça, Canoinhas, 

Rio do Sul, Chapecó, São Bento do Sul, Caçador, 

São Francisco do Sul, Concórdia, São José, Criciúma, 

São Miguel do Oeste, Curitibanos, São Lourenço do 

Oeste, Florianópolis, Tubarão, Itajaí, Videira, Joaçaba, 

Xanxerê, Joinville, Xaxim e Lages. Além disso, a prova 

também será feita em Porto Alegre (RS) e em Curitiba 

(PR). O local de prova do candidato não pode ser 

trocado após o pagamento da inscrição.

Onde a prova será aplicada?

As questões da prova e o gabarito preliminar serão 

publicados às 10h do dia 25 de novembro. O candidato 

terá até as 18h do dia seguinte para entrar com recurso 

e pedir a anulação ou alteração de alguma das questões. 

Após essa data, não é mais permitida a alteração do 

gabarito oficial e as questões anuladas são consideradas 

certas para todos os estudantes. 

Já os resultados oficiais serão divulgados nas faculdades 

que participam do vestibular, no site das instituições e 

na página da Acafe até o dia 6 de dezembro. Todas as 

informações serão divulgadas no site www.acafe.org.br.

Quando os resultados são liberados?

O que causa eliminação da prova?
Como é costume nos vestibulares, o candidato que não fizer a 

prova ou chegar atrasado é automaticamente desclassificado. 

Quem apresentar documento falso ou for surpreendido com 

algum material proibido (livros, celular, computador, armas 

de fogo) também é eliminado. Além disso, é proibido deixar 

o local da prova antes das quatro horas exigidas ou levar 

embora o material de prova (caderno de questões, cartão-

resposta, folha de redação). Por fim, quem conversar com 

outros candidatos ou perturbar a ordem nos locais de prova é 

excluído do processo seletivo.

l A Hora da Estrela – Clarice 

Lispector
l  Amar, Verbo Intransitivo 

– Mário de Andrade

l  Clarissa – Érico Veríssimo

l  Gabriela, Cravo e Canela 

– Jorge Amado
l  Helena – Machado de Assis

Obras selecionadas para a prova de literatura:

Que documentos serão aceitos?

Para entrar nos locais de prova, os candidatos devem apresentar um 

dos seguintes documentos (originais ou fotocópias autenticadas): 

carteira de identidade expedida pelas secretarias de Segurança, 

pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das 

Relações Exteriores;  passaporte; carteira de trabalho; Certificado de 

Reservista (com fotografia); Carteira Nacional de Habilitação (modelo 

novo, com fotografia); Carteira de Identidade fornecida por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por lei federal, valem como documento de 

identidade (OAB, CORECON, CRA, CREA).


