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ORIENTAÇÕES PARA O SIMULADO 2016

– Disciplina com 5 questões:
5:
A
4:
B
3:
C
2 ou 1: D
0:
E
Da Realização Das Provas

Prezados Alunos Do Ensino Médio
No próximo dia 11 de junho de 2016, das 7h30 às
13h00, com cinco horas e trinta minutos de duração,
será realizada a prova de Simulado para o Ensino
Médio, adaptada aos moldes do ENEM, com 90
questões objetivas e redação. As questões objetivas são
divididas em quatro áreas do conhecimento.



Composição das provas por disciplinas e número de
questões de cada disciplina:







– prova de ciências
tecnologias: 26 questões
história: 8 questões
geografia: 8 questões
filosofia: 5 questões
sociologia: 5 questões

humanas

e

suas

– prova de ciências da natureza e suas
tecnologias: 24 questões
biologia: 8 questões
química: 8 questões
física: 8 questões
– prova de linguagem, códigos e suas
tecnologias: 30 questões
língua estrangeira (espanhol, inglês ou francês): 5
questões
língua portuguesa: 10 questões
literatura: 5 questões
artes: 5 questões
educação física: 5 questões










– prova de matemática e suas tecnologias: 10
questões
matemática: 10 questões
Total: 90 questões
O rendimento do aluno no simulado será
incorporado como um elemento na avaliação do aluno
na escala em cada disciplina, seguindo a seguinte
conversão do número de acertos do aluno para a
atribuição do conceito:





Número de acertos: conceito
– Disciplina com 10 questões:
10 ou 9: A
8 ou 7:
B
6 ou 5:
C
4, 3 ou 2: D
1 ou 0:
E
– Disciplina com 8 questões:
8:
A
7 ou 6: B
5 ou 4: C
3 ou 2: D
1 ou 0: E





A entrada dos alunos nas salas de provas
será permitida das 7h15 às 7h30 no dia
das provas.
Não será permitida a entrada do aluno
atrasado, após as 7h30.
Não será permitido qualquer tipo de
consulta ou tentativa de comunicação.
Não será permitido o uso de calculadoras,
celulares, bips ou similares.
Não será permitido o empréstimo de
material (borracha, caneta, lápis etc.).
Não será permitido qualquer informação ou
comentário do professor a respeito do
conteúdo das provas.
Não será ofertado lanche neste dia. Cada
aluno deverá trazer o seu.
Os alunos somente poderão ir ao banheiro
ou bebedouro um de cada vez,
acompanhados pelo professor ou servidor
técnico.
O cartão-resposta das provas objetivas
somente será distribuído aos alunos às
10h15, no dia da realização das provas.
O Cartão-Resposta e a Folha de Redação
deverão ser respondidos com caneta
esferográfica preta e não poderão conter
qualquer tipo de rasura.
Ao terminar as provas, a partir das 10h30, o
aluno deverá entregar ao professor da sala
o Cartão-Resposta e a Folha de Redação
devidamente identificados, e, somente a
partir desse momento, poderá se retirar
definitivamente da sala e do prédio do
CEPAE, levando consigo o Caderno de
Questões e o Rascunho da Redação.
A saída definitiva do aluno só será
permitida após o término das provas e não
antes de transcorridas pelo menos três
horas a partir do início das mesmas
(10h30).
Após a entrega das provas, o aluno
deixará imediatamente o prédio do
CEPAE, não sendo mais permitida sua
ida ao banheiro utilizado pelos alunos
do Simulado.
Solicitamos sua especial atenção quanto às
orientações sobre o Simulado, para que
tudo transcorra de forma organizada e
tranquila.
O gabarito das provas estará disponível no
site (www.cepae.ufg.br) a partir das 13h30
do dia 11/06.

Atenciosamente,
A coordenação

