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Comunicado sobre o Simulado ENEM
3ª série do Ensino Médio

Prezados Responsáveis e Alunos.
Nos dias 08 e 09 de abril, respectivamente, sábado e domingo, ofereceremos Simulado ENEM.
As provas foram organizadas nos moldes do exame real do ENEM (180 questões e uma proposta de redação,
em dois dias de provas).
No primeiro dia – 08 de abril, sábado, das 13h00 às 17h30



45 questões – Ciências Humanas e suas Tecnologias;
45 questões – Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

No segundo dia – 09 de abril, domingo, das 13h00 às 18h30




45 questões – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
45 questões – Matemática e suas Tecnologias;
1 proposta de Redação

Programe-se para chegar ao local de prova com pelo menos meia hora de antecedência, para evitar
imprevistos. É fundamental não se esquecer de levar alguns itens para a prova e lembrar-se de deixar outros
em casa.
Importante:
. é expressamente proibido o porte de celular em sala de aula;
. o uso de calculadora assim como de qualquer tipo de aparelho eletrônico e o empréstimo de material
entre alunos acarretarão anulação da prova;
. não usar na sala de prova bonés, chapéus e similares;
. antes de decorridos 120 minutos do início da prova nenhum aluno poderá entregar a folha de respostas;
. os alunos poderão trazer de casa água, chocolate, biscoitos, barras de cereais.
A exemplo do que ocorre no ENEM, as folhas de respostas devem ser preenchidas com
caneta esferográfica de tinta preta, assim como o texto da Redação.

Sigam as recomendações e façam uma boa prova.
Cordialmente,

Ivete Forlenza
Coordenadora Pedagógica

Stella Palmisano
Diretora Pedagógica

Age quod agis
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