
 

 

 

Informativo 07 ERRATA 
 

São Paulo, 20 de outubro de 2020. 

Ref.: Instruções para a Prova de Segurança 

 

Prezadas equipes, 

Devido à pandemia, a Inspeção de Conformidade Técnica e Segurança (ICTS) 
será realizada de modo diferente para a 14ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa 
Sudeste. Com o intuito de promover e reforçar os conhecimentos do regulamento e 
dos procedimentos das competições Baja SAE BRASIL, a prova de segurança será 
um questionário com perguntas objetivas de múltiplas escolhas. Cada pergunta 
conterá quatro opções de resposta com somente uma correta. Além disso, haverá 
limitação do tempo total para a execução da prova. A cada vez que a prova for 
iniciada, o tempo não poderá ser parado ou pausado. As respostas serão 
consideradas somente se forem enviadas antes do término do tempo estipulado. 

O período para participar da prova será de 19 a 25 de outubro. Somente um 
único integrante da equipe, inscrito na competição, poderá submeter as respostas da 
prova. Entretanto, a equipe como um todo poderá auxiliar na resolução das questões. 
Com intuito de evitar aglomeração dado o cenário atual, é reforçado o uso de 
videochamadas e/ou ligações para preservar a integridade de todos os participantes. A 
consulta ao regulamento vigente da competição durante a execução da prova será 
permitida. 

A equipe deverá acertar todas as questões para que a prova seja considerada 
concluída. Caso a equipe não acerte todas as questões em nenhuma tentativa, a 
prova não será considerada concluída por aquela equipe e terá a sua pontuação 
zerada. A quantidade de questões respondidas corretamente será disponibilizada logo 
após a submissão do formulário. A equipe poderá realizar a prova a quantidade de 
vezes que necessitar, dentro do período disponível de participação, até obter todas as 
respostas corretas. Para cada envio das respostas, será considerado uma tentativa 
efetiva. No caso de diversas tentativas efetivas, será aplicado uma penalização de 
cinco por cento da pontuação máxima multiplicado por cada tentativa efetiva 
excedente para concluir a prova.  

A pontuação será calculada a partir do desconto das penalizações sobre a 
pontuação máxima da prova: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ �1 −  5% ∗  (𝑇𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 − 1)�   

 

Onde, 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜:  é o cálculo da pontuação da equipe ao concluir a prova. 

𝑃𝑚𝑎𝑥: é a quantidade de pontos distribuídos na prova (200 pontos). 



 

 

𝑇𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠: é quantidade de tentativas efetivas que a equipe utilizou para realizar a 
prova.  

Será enviado um e-mail para os capitães das equipes com os demais detalhes 
da prova de segurança e o link de acesso ao formulário até 12 de outubro. A 
confirmação de recebimento é obrigatória por parte dos mesmos. Ao final da 
competição haverá um feedback geral da prova abordando as questões com maior 
índice de erros. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato via Fórum Baja SAE BRASIL 
(https://forum.bajasaebrasil.online). Para casos de problemas técnicos de acesso ao 
formulário, enviar e-mail para bajasudeste@gmail.com.  

Atenciosamente, 

Comitê Baja SAE BRASIL - Etapa Sudeste 
Subcomitê de Segurança 
Redator: Leonardo Favarin 
Revisor: Brenno Duarte 
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