COMUNICADO Nº 15
DATA: 09/04/18 (2ª-feira) | HORÁRIO: 7h10 ÀS 12h30
Primeiro Dia do Simulado ENEM:
Redação (texto em prosa do tipo dissertativoArgumentativo), Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Filosofia e
Sociologia), Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e
Língua Estrangeira) - 90 questões de múltipla escolha.
DATA: 16/04/18 (2ª-feira) | HORÁRIO: 13h30 ÀS 17h30
Segundo Dia de Simulado ENEM : Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e
suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) - 90 questões de múltipla escolha
INFORMAÇÕES:
No dia 16/04 a turma da 3ª série será dispensada das aulas às 11h40, sendo assim,
terão tempo hábil para alimentar, descansar e retornar para escola;
Horário de entrada será seguido rigorosamente, não sendo permitida a entrada após o
horário determinado acima;
Horário: O tempo mínimo de permanência será até às 9h10 (manhã) e 15h30 (tarde). Após o
horário mencionado, o aluno que terminar estará dispensado;
O simulado vale pontuação para compor a média de todas as disciplinas, sendo necessário a
presença nos dois dias. Caso o aluno venha em um dia e falte no outro, será atribuída a nota
0,0 (salvo os casos com atestado médico afastando o aluno das atividades).
ORIENTAÇÕES GERAIS
Só será permitido o uso de caneta preta com cristal transparente. Estojos não serão
permitidos;
Não haverá substituição da Folha de Respostas. Questões rasuradas serão anuladas;
Todos os celulares ou quaisquer outros meios de comunicação não serão permitidos na sala
de aula. O aplicador solicitará que os aparelhos sejam depositados na mesa do professor,
sendo retirado somente na saída do aluno;
O aluno poderá trazer garrafa com água e pequenos lanches;
Não haverá intervalo durante a prova, sendo terminantemente proibido retirar-se do
local da prova antes de decorridas 2 horas após o início, qualquer que seja o motivo;
O Simulado será feito individualmente e sem consulta;
Gabarito
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(www.sistemadeensino.com.br ).
Recolheremos apenas a folha de respostas (GABARITO);
O caderno de questões ficará com o aluno.
ATENÇÃO! Solicita-se a colaboração de todos para que o ambiente de respeito prevaleça
durante a realização da prova.
O estudante que, durante a prova, tentar “colar” ou usar qualquer meio de comunicação com os
colegas terá a sua avaliação recolhida e atribuição da nota zero.
Boa prova! – Coordenação – 28/03/18

