
 

 

ESPCEX 2018 
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO 

VAGAS MASCULINO (320) – FEMININO (36) 

 

Inscrições DE 9 DE MAIO A 8 DE JUNHO DE 2018 

Local de Inscrição (www.espcex.eb.mil.br) 

Taxa de pagamento R$ 90,00 
DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO: 12/6/2018 

P
R

O
V

A
S
 29/9/18 

 PORTUGUÊS (20)  

 REDAÇÃO 

 FÍSICA (12) 

 QUÍMICA (12) 

            HORÁRIO 

- Fechamento dos portões às 12h30min, 
1h antes do início da prova (horário de 

Brasília);  
- Início das Provas Escritas: 13h30min às 

18h30min. 
(horário de Brasília). 

 

30/9/18 
 MATEMÁTICA (20)  

 GEOGRAFIA (12) 

 HISTÓRIA (12) 

 INGLÊS (12) 

REQUISITOS 

 pagar a taxa de inscrição, se dela não estiver isento; 

 ser brasileiro nato; 

 possuir cédula de identidade civil ou militar 

 possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 DOCUMENTAÇÃO NO DIA 
DA PROVA DOCUMENTO OFICIAL (COM FOTO) E CARTÃO DE INFORMAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 22 MAIO 18 - Divulgação, no endereço: http://www.espcex.eb.mil.br, do deferimento ou indeferimento dos pedidos de 
isenção da taxa de inscrição. 

 14 a 30 SET 18 - Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição. 

 1º OUT 18 - a partir das  12h: Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 

 31 OUT 18 - Divulgação das notas das provas objetivas, nota mediana de cada uma das provas objetivas e da listagem, 
em ordem alfabética, dos candidatos aptos a correção da Redação. 

Até 30 NOV 18 - Divulgação da listagem final dos candidatos aprovados e classificados no EI. 

 possuir idade de, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 22 (vinte e dois) anos, completados até 31 de dezembro do 
ano da matrícula no ano de 2019. 

 O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência de, pelo menos, 1h e 30min (uma hora e trinta 
minutos) em relação ao horário previsto para o início do tempo destinado à realização do EI, considerando o horário 
oficial de Brasília; 

 O candidato deverá comparecer aos locais de realização do EI com trajes compatíveis com a atividade, não podendo 
utilizar gorro, chapéu, boné, viseira, cachecol e outros, devendo os cabelos e as orelhas estarem sempre visíveis, caso 
contrário sua entrada será impedida no local do exame. 

 Entende-se por trajes compatíveis a utilização de, no mínimo, calçado, com bermuda ou saia na altura 
do joelho e camiseta de manga curta. 

 Para a realização das provas, o candidato somente poderá conduzir e utilizar o seguinte material: 
lápis (apenas para rascunho), borracha, régua transparente, prancheta sem qualquer tipo de inscrição e 
canetas esferográficas de tinta preta ou azul. 

 O candidato somente poderá sair do recinto de realização do EI após transcorrido o tempo mínimo 
de 3 (três) horas, sendo vetado levar consigo o caderno de questões ou o gabarito anotado em qualquer 
objeto ou folha. 

 A partir do término do tempo total de aplicação das provas do EI, o candidato que permanecer na 
sala de provas poderá ficar de posse dos seus exemplares das provas. 

 
 
 

 


