
Salvador, 09 de Julho de 2019. 
 
    
    O Vitória-Régia informa que, nos dias 24 e 31/07, quarta-feira das 13h 10 às 18h10, teremos o 

SIMULADO ENEM VR  para todos os alunos do Ensino Fundamental II ao 2º ano do Ensino Médio 
 

IMPORTANTE:  
 

   *O SIMULADO ENEM VR terá o valor de até 1,0 (um ponto), extra por área do conhecimento. 
    *Para que o aluno tenha direito ao valor acima estipulado, ele deverá participar de todas as etapas   
do SIMULADO, não podendo faltar um dia, ou deixar de  responder algum caderno, inclusive a redação. 
   *Os alunos deverão trazer a carteira de saída ou autorização escrita e assinada  pelo responsável. 
   *É indispensável o uso do uniforme completo nos dois dias de simulado. 
    *Nestes dias o horário de aula será encerrado às 11h25, estando o aluno inscrito ou não. 
 

LOCAL DA AVALIAÇÃO E HORÁRIO 
 

    *As avaliações serão aplicadas no Vitória-Régia e o aluno deverá chegar com 10 minutos de               
antecedência para verificar qual sala e cadeira fará seu SIMULADO. 

    * Não são permitidos atrasos. O aluno que chegar atrasado, após 13h10, não terá acesso as salas de          
aula. 
 

ESTRUTURA DO SIMULADO 
 

  * O SIMULADO ENEM VR será estruturado a partir da Matriz de Referência do ENEM. A avaliação será 
constituída de uma proposta de redação e duas provas, cada uma contendo 50 questões de           
múltipla escolha (6º ao 8º ano) e 90 questões objetivas (9º ao 2º ano do Ensino Médio),  avaliando as 
seguintes áreas do conhecimento: 

 

*1º dia: Redação/Linguagens e Códigos e suas Tecnologias/Ciências Humanas e suas Tecnologias  
*2º dia: Ciências da Natureza e suas Tecnologias/Matemática e suas tecnologias. 

 

O Simulado abordará todo o conteúdo programático pertinente a série em curso. 
 
EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO NESSE SIMULADO E INSCRIÇÃO 
 

 Inscrição/confirmação (Devidamente preenchida e entregue na gerência até o dia 19/07/2019) 
 Não serão computadas questões não assinaladas, não preenchidas completamente ou que contenham     

mais de uma resposta, emenda ou rasura, na correção do gabarito. 
 Cada aluno deverá trazer seu material de uso pessoal. Não são permitidos empréstimos. 
 Não é permitido utilizar ou portar, durante a realização das provas, QUALQUER EQUIPAMENTO             

ELETRÔNICO. 
 Não será permitido agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante do processo 

de aplicação das provas.  
 Não será permitido tirar dúvidas durante a prova. 
 O aluno não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes de 

uma (1h) hora de realização das provas e o CARTÃO-RESPOTA a qualquer tempo. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Equipe do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio 

EDITAL 


