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ANEXO III
 

 
FORMULÁRIO MODELO PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES

 

* As questões elaboradas devem seguir este modelo, que será disponibilizado em arquivo
editável e enviado por e-mail para o elaborador de questões.

 

Elaborador(a) responsável: inserir o nome completo.

Área do conhecimento: inserir a área do conhecimento, conforme definido no edital.

 

Questão 1: escrever o enunciado da questão.

Alterna�vas: elaborar as alterna�vas à questão estabelecida, sendo que todas as questões
deverão ter cinco opções, ou seja, letras A, B, C, D e E. Ressalta-se que a alterna�va que
responde à questão deverá estar sempre na letra “A”.

a)

b)

c)

d)

e)

 

Gabarito: manter a letra “A”.

 

Nível da questão: especificar se a questão é de nível fácil, médio ou di�cil.

 

Item do programa (edital): indicar o item do programa do edital do processo sele�vo que
está sendo abordado/avaliado na questão.

 



Referências bibliográficas: citar a fonte de acordo com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT.

 

Resposta discursiva: desenvolver a resposta discursiva da questão por alterna�va, citando o
porquê da alterna�va estar correta ou errada. As questões que envolvem cálculo
(matemá�ca, �sica e química, por exemplo) devem conter sua resolução.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
04/04/2019, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0627647 e o código CRC 936F4762.
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