
 

 

Prezados Responsáveis e Alunos da 3ª série do Ensino Médio. 
 

Seguem as orientações para os próximos Simulados: 
 

➢ no dia 08 de setembro, 4ª feira, das 7h15 às 12h35 – Faraday 1 
 

Estrutura da Prova: 
 

 

 

 

Observação: Inglês/ Espanhol, Sociologia/Filosofia - base da apostila Anglo que não adotamos, portanto, não 
responder. 

 
 

➢ no dia 12 de setembro, domingo, das 13h às 18h30 – Simulado ENEM – parte 1. 
➢ no dia 19 de setembro, domingo, das 13h às 18h – Simulado ENEM – parte 2. 
 

Estrutura das Provas: 
  

1º dia (parte 1) = 45 questões de Ciências Humanas, 45 questões de Linguagens e 1 Redação. 
A proposta de Redação deverá ser feita dentro do período de prova, em papel pautado, depois fotografada e 
enviada para o WhatsApp do Professor de Redação após o término. 
 

2º dia (parte 2) = 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática. 
As provas serão corrigidas em TRI (Teoria de Resposta ao Item) e TCT (Teoria Clássica de Testes) e a correção da 
redação será feita pelo Professor da escola. Conforme explicado nos Critérios de Avaliação deste ano, cada simulado 
pode substituir a nota de uma ou mais Provas Marcadas em cada bimestre. Basta que o aluno consiga uma Nota 
Geral de Simulado maior que 5,5 (cinco e meio) para que, em cada disciplina, seja considerada a maior nota entre 
a Prova Marcada e a respectiva área do simulado. Relembramos que a Redação compõe a Nota Geral. 
 
 

Solicitamos atenção quanto ao cumprimento do dia e horário, bem como as recomendações para que cada aluno 
participe e realize a sua prova de forma tranquila: 
 

• O aluno deverá acessar para a realização dos Simulados o Ambiente de Provas no Plurall. 
 

  

 
 
 

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

• Lembre-se que esse Simulado/Avaliação é uma oportunidade para o aluno verificar sua aprendizagem, portanto, 
faça de modo sério e responsável, sem consultas. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Desejamos a todos boa prova! 
                      Equipe Pedagógica  

 
Age quod agis 

Rua Mairinque 256 - CEP 04037.020 - SP - Telefone (11) 2344.9000 

Disciplina  Questões 
Língua Portuguesa   18 
História   10 
Geografia   10 
Biologia   10 
Física   10 
Química   10 
Matemática   17 
Total   85 

Comunicado 5 /2021 
Simulado Anglo/SOMOS 

São Paulo, 01 de setembro de 2021 

 

 


