
 
 

Prezados Responsáveis e Alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. 
 

Seguem as orientações para os próximos Simulados que serão on line: 
As questões serão de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas uma delas correta.  
 

➢ no dia 28 de março, 2ª feira, das 7h15 às 9h45 – P1 
 

Disciplinas Questões: 6º ano Questões:  7º 

ano 

Questões:  8º ano 
Português 10 10 10 
História 4 4 5 
Geografia 4 4 5 
Total 18 18 20 

 

➢ no dia 29 de março, 3ª feira, das 7h15 às 9h45 – P2 
 

Disciplinas Questões: 6º ano Questões:  7º ano Questões:  8º ano 
Matemática 8 8 10 
Ciências - Biologia 5 5 5 
Física - - 5 
Total 13 13 20 

 

Observação: Inglês/ Espanhol– base da apostila Anglo que não adotamos, portanto, não precisa responder.  
 

Solicitamos atenção quanto ao cumprimento dos dias e horários, bem como as recomendações para que 

cada aluno participe e realize a sua prova de forma tranquila: 
 

• O aluno deverá acessar, antes da data, o Ambiente de Provas para se familiarizar: 
 

                            
 

• Organize o local em que fará a prova, pois ela terá horário certo para iniciar e para ser finalizada.  

• Aqueles que por algum motivo não puderem permanecer em casa, farão o Simulado na escola, pelo 
celular. 

• Lembre-se que esse Simulado/Avaliação é uma oportunidade para o aluno verificar sua aprendizagem, 

portanto, faça de modo sério e responsável, sem consultas. 

• A proposta de Redação deverá ser feita dentro do período de prova, em papel pautado, depois 

fotografada e enviada através do Plurall na atividade criada pela Professora de Redação . 

• Os alunos do 6º e 7ºs anos, deverão trazer a folha com a Redação para a Professora de Português no 
dia seguinte do simulado. 
 

Após a aplicação do Simulado, as aulas continuarão on-line. 
 
 

Desejamos a todos boas provas! 
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