
 

 

 

 

 

 

Informações e Programas do 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
APRESENTAÇÃO  
 

A Secretaria de Estado da Educação disponibiliza ao cidadão a oportunidade de concluir seus estudos, através da 

oferta dos Exames Supletivos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 
 

Apresentamos, portanto, informações acerca das inscrições e dos critérios para aprovação, além do conteúdo 

programático das disciplinas e outras mais, referentes aos Exames Supletivos. 
 

EXAMES SUPLETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

A validade da inscrição para os Exames Supletivos do Ensino Médio está condicionada aos seguintes requisitos: 

a) Idade: 
Somente poderão se inscrever nos Exames Supletivos do Ensino Médio os candidatos cuja idade, na data da 

prova, for igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

Obs.: O candidato com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos poderá submeter-se aos Exames Supletivos do 

Ensino Médio sem possuir a conclusão do Ensino Fundamental conforme o Parecer n° 11/2000, do Conselho 

Nacional de Educação - CNE. 

b) Documentação Exigida: 
• Carteira de Identidade (original e xerox) e CPF; 

• Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES: 
a) Período: 

Conforme o Edital 

b) Horário: 

Das 8h às 16h de segunda a quinta-feira 

Das 8h às 13h as sextas-feiras. 

c) Locais: 

Capital: Conforme o Edital  

Interior: Conforme o Edital. 

 

3. REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
a) Data: Conforme o Edital. 

b) Local: Colégios da Rede Pública Oficial do Estado de Sergipe. 

c) Disciplinas: Conforme edital  
 

4. DAS PROVAS: 
As provas abrangerão os conteúdos das disciplinas discriminadas no item anterior. 

Cada prova constará de 10 (dez) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, das quais somente 

uma será verdadeira.  

A prova de Língua Portuguesa incluindo Literatura constará de 10 (dez) questões, a Redação a ser desenvolvida de 

acordo com o mínimo de 20 (vinte) lindo sobre o tema proposto. 

Para efeito de correção das provas o único documento válido será o Cartão de Respostas, que deverá ser marcado de 

acordo com a seguinte instrução: 

- Preenchimento completo da quadrícula correspondente à alternativa que o candidato julgar correta. 
 

5. DA APROVAÇÃO: 
Será considerado aprovado o candidato que acertar, no mínimo, 05 (cinco) questões por disciplina. 

 
6. DO RESULTADO: 

O resultado oficial de que trata o presente Edital será divulgado no dia 17 de dezembro de 2012 pela Secretaria de 

Estado da Educação, por meio do Departamento de Educação – DED/SEED, no site www.seed.se.gov.br/supletivo. 
 



 

 

 

 

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

•••• Não poderão efetuar inscrição as pessoas que já possuam escolaridade igual ou superior aos do(s) Exame(s) 

pretendido(s) conforme Portaria Ministerial n.o 533, de 30 de julho de 1976. 

•••• A emancipação legal não isenta candidatos das condições mínimas exigidas. 

•••• Além dos livros sugeridos nas Bibliografias constantes no Manual do Candidato, outros também poderão ser 
utilizados pelo candidato, desde que sejam atualizados e abranjam os conteúdos programáticos das disciplinas. 

•••• Será considerada nula a inscrição e/ou prova do candidato que, comprovadamente, adotar processo fraudulento 

quer na inscrição, quer na realização das provas. 

•••• Durante a realização das provas não será permitido ao candidato fazer uso de livros, apostilas ou similares para fins 

de consulta. 

•••• Não será permitido uso de calculadora, relógio com calculadora, walkman, ou quaisquer outros aparelhos 

eletrônicos durante a realização das provas. 

•••• Os candidatos que portarem telefones celulares ou pagers, somente terão acesso à sala de realização das provas 

com os mesmos devidamente desligados. 
 


