Colégio Santa Teresa de Jesus
Telefone: 3398.7815 – www.stateresa.com.br

SIMULADO STJ 2018/1
Porto Alegre, 18 de junho de 2018.
Prezados pais ou responsáveis,
Comunicamos que será realizado, nos dias 03 e 04 de julho, um simulado nos moldes do ENEM
para que nossos alunos possam experimentar, exercitar e garantir seu sucesso no futuro próximo.
Os estudantes dos 1ºs e 2ºs anos do Ensino Médio realizarão o total de 50 questões, no tempo
de 3h e 30min, em cada dia de provas, distribuídas conforme quadro a seguir:
Horário

Das 7h30min
às 11h

1º dia (03/07/2018) – 3ªfeira
Ciências Humanas e suas
Tecnologias: Filosofia, Sociologia,
História e Geografia.
Ciências da Natureza e suas
Tecnologias: Química, Física e
Biologia
50 questões

2º dia (04/07/2018) – 4ªfeira
Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias: Língua Portuguesa,
Literatura, Língua Inglesa ou Língua
Espanhola e Arte
Matemática e suas Tecnologias:
Matemática
50 questões

Orientamos que os estudantes tragam uma garrafa com água e uma barra de cereal para
consumirem durante a prova, pois só serão dispensados da sala de aula ao término do simulado. A
duração mínima da prova é de 2h, sendo assim, os alunos só poderão sair da sala e da escola a partir
das 9h30min. A prova do simulado não será realizada em outro dia, independente da justificativa
apresentada, tendo em vista a necessidade de vivenciarmos uma simulação de todas as etapas do
exame nacional ENEM.
A turma será organizada em ordem alfabética, e os estudantes poderão entrar nas salas até às
7h40min, não sendo permitida a entrada posterior a este horário. Alunos que chegarem após o horário
serão encaminhados para a biblioteca do colégio, com atividade não avaliativa.
A realização do simulado acontecerá no horário descrito no quadro acima. Cada questão correta
e/ou anulada valerá 0,01, totalizando até 1 ponto extra na nota do 2º trimestre, nos componentes
curriculares acima mencionados. O estudante deverá usar somente caneta esferográfica azul ou preta,
não sendo permitido o empréstimo de material. A grade de respostas não será substituída em caso de
rasura.
O gabarito será divulgado no dia 09/07 (2ª feira) e os resultados até o dia 16/07/2018.
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica
Solicitamos que preencham este anexo e o devolvam para a Auxiliar de Disciplina Ana Paula até o
dia 26 de junho (terça-feira), impreterivelmente.

Eu, __________________________________________________, responsável pelo (a)
estudante ______________________________________________________, da Turma _______,
autorizo-o (a) a sair após o término das provas do Simulado, nos dias 03 e 04 de julho de 2018.
_________________________________________
Assinatura do Responsável

