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CPF do candidato
Nome civil
E-mail
Senha 

Sexo
Data de nascimento
Estado civil
Nome da mãe
Nome do pai
Raça/cor
RG ou CRNM (Antigo RNE)

Nome do(a) responsável legal
RG do(a) responsável legal
E-mail do(a) responsável legal

CEP
Logradouro
Número
Bairro
Estado
Cidade
(DDD) - Celular

Escola onde está cursando o Ensino médio
Ano do Ensino Médio

Dados cadastrais
 

   1. Identificação 

   2. Dados básicos

      - Número do documento
      - Estado emissor
      - Órgão emissor
      - Data de emissão

   3. Nome social (Caso deseje utilizar)

   4. Termo de consentimento

   5. Endereço e contato

   6. Dados da Escola



Onde você cursou o ensino fundamental?
Que tipo de ensino médio você concluirá?
Em que turno você cursa o ensino médio?
Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?
Você exerce alguma atividade remunerada?
Assinale o meio de transporte que você utiliza de modo mais frequente para ir à
escola
Você acessa a internet usando celular?
Você acessa a internet usando tablet?
Você acessa a internet usando notebook ou computador de mesa?
Assinale a forma mais frequente de acesso à internet.
Assinale o principal motivo de consulta à internet para fins de estudo.
Qual é a renda bruta da sua família, incluindo seu próprio rendimento? O valor
do salário mínimo (SM) é R$ 1.100,00
Quantas pessoas da família, incluindo você, vivem da renda indicada na
pergunta anterior?
Quantas pessoas, incluindo você, contribuem para a obtenção dessa renda
familiar?
Indique a situação do imóvel em que sua família ou você (no caso de
independência da família) reside atualmente.
Qual é o nível de instrução de seu pai ou do homem responsável por você?
Qual é o nível de instrução de sua mãe ou da mulher responsável por você?
Qual é a situação atual do(a) principal responsável pela manutenção de sua
casa?
A partir da apresentação de algumas ocupações divididas e ordenadas abaixo,
indique o grupo que contempla a ocupação mais próxima do(a) principal
responsável pelo domicílio (no caso de desempregado, indique a última
ocupação).
Você pretende seguir os estudos após o Ensino Médio?
Qual área de estudos você pretende escolher se a opção for a
Faculdade/Universidade?
Você pretende se inscrever no Vestibular FUVEST?
Além do Vestibular FUVEST, você pretende se inscrever também em outro
vestibular?

Questionário socioeconômico
 

   Perguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.



Nos termos do Decreto nº 8.727/2016, nome social é a
designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se
identifica e é socialmente reconhecida. O candidato
poderá optar pela utilização do nome social.

O candidato estrangeiro que não possuir o Cadastro de
Pessoa Física (CPF), deverá entrar em contato com a
FUVEST via sistema de atendimento “Fale conosco”,
para iniciar sua inscrição.

A Lei Geral de Proteção de Dados (lei nº 13.709),
aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de
agosto de 2020, foi criada com o intuito principal de
promover a proteção da privacidade e dos dados
pessoais das pessoas naturais, titulares de dados,
enquadrando-se, nesta posição, os CANDIDATOS ao
Concurso Vestibular FUVEST 2022. A FUVEST declara
estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 - LGPD),
bem como se compromete a atender as
regulamentações expedidas pela Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (ANPD) e demais normas
setoriais ou gerais sobre o tema relacionadas à
proteção de dados, privacidade e confidencialidade de
DADOS PESSOAIS e/ou DADOS PESSOAIS
SENSÍVEIS.

  Observações

   A Lei Geral de Proteção de Dados 


