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São Gonçalo, 16 de abril de 2019.
Circ.: 24/2019
Ref.: 1º Simulado ENEM 2019 / 3º Ano
Prezados Alunos e Responsáveis
Nos dias 28/04 e 05/05, domingo, será aplicado o 1º Simulado ENEM, em caráter obrigatório, aos alunos do 3º Ano
Pré-vestibular. Este é constituído por uma Redação e 4 (quatro) provas objetivas com 45 (quarenta e cinco) questões cada uma,
totalizando 180 (cento e oitenta) questões. As 4 (quatro) provas objetivas e a Redação avaliarão as seguintes áreas de
conhecimento: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Redação.
O simulado faz parte do computo da média bimestral e vale de 0 a 60 (zero a sessenta) pontos para todas as disciplinas que o
compõem. Posteriormente, a nota alcançada no Simulado será somada a uma nota de 0 a 40 (zero a quarenta) pontos que
constituem a Avaliação Qualitativa – trabalhos, listas de exercícios, participação em aula e demais atividades propostas pelo
Professor.
Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 7h15min e fechados às 7h30min, não sendo permitida a
entrada do aluno que se apresentar após o horário estipulado. Orientamos ao aluno para que chegue com antecedência, pois a
pontualidade é fator essencial ao bom desenvolvimento durante a prova.
O simulado terá início às 8h. Nesse horário, será acionado sinal sonoro para início das provas. Após o término desse período,
será emitido novo sinal sonoro informando o final do simulado.
•
No primeiro domingo de aplicação do Exame, 28/04, serão realizadas as provas de Redação, Linguagens e Ciências
Humanas, com duração de 5 horas e 30 minutos, contadas a partir da autorização do aplicador para início das provas.
•
No segundo domingo de aplicação do Exame, 05/05, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática, com
duração de 5 horas, contadas a partir da autorização do aplicador para início das provas.
O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 2 horas a partir do início do exame. O aluno que precisar ir ao
banheiro só poderá retirar-se da sala acompanhado do fiscal de corredor. Ao final das provas, os três últimos candidatos na sala só
serão liberados quando todos tiverem concluído o exame ou o tempo do simulado tiver sido encerrado; os três deverão assinar a Ata
de Aplicação.

Ao entrar em sala, o estudante deverá guardar o celular desligado dentro da mochila, que ficará abaixo do quadro
branco; somente ao término do exame, o aluno deverá pegar o material.
As respostas objetivas do simulado e a redação do candidato devem ser transcritas à CANETA DE TINTA
PRETA FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE nos respectivos Cartões-Resposta e Folha de Redação, que deverão
ser entregues ao aplicador. Não será aceita a redação entregue em rascunho.
Atenção! Haverá questões de Inglês e de Espanhol na mesma prova, com numeração idêntica. Portanto, o aluno
deverá optar uma língua estrangeira.
Será atribuída nota 0 (zero) ao Simulado do aluno que:
•
for surpreendido, durante as provas, em comunicação com outro participante, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma, bem como utilizando livros, notas ou impressos, portando ou fazendo uso de qualquer tipo
de equipamento eletrônico de comunicação;
•
deixar de comparecer em qualquer um dos dois dias de aplicação do simulado;
•
não atender as orientações regulamentadas pela Instituição.
Nos dias de Simulado o nosso transporte escolar não irá funcionar, ficando o aluno responsável por sua locomoção de ida e
volta. Todos deverão vir devidamente uniformizados (calça comprida, camisa da escola e tênis).
O SIMULADO É UMA AVALIAÇÃO OBRIGATÓRIA A TODOS OS ALUNOS DO 6º ANO AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO. Caso o aluno
fique impossibilitado de fazer a prova, ele poderá fazer o Requerimento de 2ª Chamada de todas as disciplinas que o compõem.
Lembramos que será cobrado o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por disciplina. Ficará isento da taxa o aluno que trouxer
(ATESTADO MÉDICO) ou outro documento que justifique a sua falta. A 2ª Chamada de Prova será realizada em 02/05 (4ª feira) às
8h para todos os alunos que estudam no turno da tarde e às 14h para os alunos que estudam no turno da manhã, que tenham
faltado a alguma avaliação no bimestre.
COMPOSIÇÃO DA NOTA DO SIMULADO ENEM:

1º Passo:
•
Nota da Prova Objetiva (PO) = Número de acertos x 0,55;
•
Nota da Redação (R) = Nota alcançada na Prova (0 a 100 pontos).
2º Passo:

•

Nota do Simulado (0 a 60 pontos) =

 PO + R 

 * 0,6
 2 

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

