
 
 

 

 

REGULAMENTO 

 

I Simulado CFC 2018 
 
 

I. A prova terá início no dia 22/04/2018 às 19 (dezenove) horas do 
horário de Brasília e será encerrada às 21 (vinte e uma) horas do mesmo 
dia.  
I.I. Candidatos que acessarem a plataforma após o início poderão fazer a 
prova, mas deverão concluir o Simulado até o horário previsto para 
terminar.  
I.II. O tempo de realização da prova é de 2 (duas) horas, não havendo a 
possibilidade de prorrogação do tempo previsto.  
 

II. A prova possuirá 30 (trinta) questões de múltipla escolha.  
 

III. A prova será realizada em plataforma online oferecida pela Editora 
2B e todos os candidatos inscritos receberão um link de acesso por 
email 48 (quarenta e oito) horas antes do início da prova.  

 
IV. Todos os inscritos terão acesso à sua pontuação ao final da prova e 

a classificação será enviada por email em até 48 (quarenta e oito) 
horas após o término da prova.  

 
V. Os três primeiros colocados serão premiados da seguinte maneira:  

 
VI. 1º lugar: Curso Online Intensivão CFC 2018.1, livro Super 

Preparatório do CFC – edição de 2018 e a inscrição no Exame de 
Suficiência do CFC 2018.1. 
a) Para que o candidato ganhe a inscrição do Exame de Suficiência 
do CFC 2018.1., o mesmo terá que enviar o comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição na prova para o email 



atendimento@editora2b.com.br. 
 

VII. 2º lugar: Curso Online Intensivão CFC 2018.1. e livro Super 
Preparatório Exame de Suficiência do CFC – edição 2018.  
 

VIII. 3º lugar: Curso Online Intensivão CFC 2018.1.  
 
 

IX. Cabe à Editora 2B enviar os prêmios para os candidatos que forem 
classificados nas posições estabelecidas acima.  
 

X. Os livros serão postados nos Correios na modalidade “frete 
econômico”.  

 
 

XI. Em caso de empate, o tempo de prova será utilizado como critério 
de desempate. Portanto, o candidato inscrito que tiver respondido 
em menor tempo será o ganhador.  
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