EDITAL COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS Nº 02/2018.
DISPÕE SOBRE O 2º SIMULADO INTERNO DO ENSINO MÉDIO.
O Colégio dos Santos Anjos, no uso de suas atribuições, faz saber que estão
abertas as inscrições para o 2º SIMULADO INTERNO.
1. DO OBJETIVO
1.1 simular uma situação real do processo do Vestibular ou Enem construindo
momentos de reflexão e novas aprendizagens.
2. DO PÚBLICO-ALVO
2.1 Considera-se público-alvo, para fins de inscrição deste Edital:
2.1.1 alunos do Ensino Médio;
3. DA DATA, HORÁRIO, LOCAL E CARGA HORÁRIA
3.1 Data: dias 12 e 13 de junho de 2018.
3.2 Horário de realização da prova: das 7h30min. às 12h20min.
Observação: chegada à sala 7h25min.
3.3 Local: Colégio dos Santos Anjos, situado à Juscelino Kubistchek, 440 - Centro,
Joinville-SC.
4. DO CALENDÁRIO
PROVA
I COM TRI+REDAÇÃO
( para todas as séries )
II COM TRI+REDAÇÃO
( apenas para a 3ª série )
III COM TRI+REDAÇÃO
(para todas as séries)
IV COM TRI+REDAÇÃO
(apenas para a 3ª série)

SEGMENTO

DATA DE APLICAÇÃO
26 e 27 de abril

ENSINO MÉDIO
12 e 13 de junho
16 e 17 de agosto
01 e 02 de outubro

4. DA INSCRIÇÃO
05 a 11 de junho

Os alunos realizam a sua inscrição no site do Colégio dos

de 2018

Santos Anjos ,www.santosanjos.g12.br, no menu: central do
aluno, através do seu login e senha, selecionam a opção
“INSCRIÇÕES ATIVIDADES COMPLEMENTARES”.

DA
É obrigatório apresentar a carteira de identidade no dia de
DOCUMENTAÇÃO cada prova (o aluno que não apresentar a identidade não terá
direito de fazer as provas do dia).
Observação: os alunos deverão optar por apenas uma Língua Estrangeira: Inglês ou
espanhol.
5. DA ESTRUTURA DA PROVA
SIMULADO
CARACTERÍSTICAS
1ª série do Ensino Médio

2ª série do Ensino Médio













3ª série do Ensino Médio









Caderno 1 - 44 questões de múltipla escolha+ 1 Redação
Ciências Humanas e suas Tecnologias (22 questões)
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (22 questões + 1
Redação)
Caderno 2 – 46 questões de múltipla escolha
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (24 questões)
Matemática e suas Tecnologias (22 questões)
Caderno 1 – 60 questões de múltipla escolha + 1
Redação
Ciências Humanas e suas Tecnologias (30 questões)
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (30 questões)
Caderno 2 – 60 questões de múltipla escolha
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (30 questões + 1
Redação)
Matemática e suas Tecnologias (30 questões)
Caderno 1 – 90 questões de múltipla escolha + 1
Redação
Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões)
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões+ 1
Redação)
Caderno 2 – 90 questões de múltipla escolha
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões)
Matemática e suas Tecnologias (45 questões)

6. DA DURAÇÃO DA PROVA
6.1 Fica estabelecido o horário normal de aula, ou seja, das 07h30min. às
12h20min., sendo o tempo mínimo em sala de 02 horas para todas as séries.

6.2 Os três últimos candidatos deverão ficar na sala até que a última prova seja
entregue ao professor.
7. DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL
É permitido o uso de caneta esferográfica preta de corpo transparente.
8. DAS PROIBIÇÕES
8.1 Não será permitido o porte de lápis, caneta de material não transparente,
lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos e anotações.
8.2 Portar quaisquer dispositivos eletrônicos durante a prova como: máquinas
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones,
tablets, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer
espécie ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens. Sugere-se que
tais itens sejam colocados em um porta-objetos com lacre, que deverá ficar à frente
da sala de aula, embaixo do quadro branco.
8.3. Uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro e similares. Se o aluno estiver com
um ou mais desses objetos, eles deverão ser colocados no porta-objetos.
9. DO RECEBIMENTO DA PROVA
9.1 Ao receber a prova, o aluno deverá verificar se o caderno de questões e o
cartão-resposta têm a mesma quantidade de itens e se não há defeito gráfico. É
recomendado ler e conferir as informações no caderno de questões, no cartãoresposta e na folha de Redação.
9.2 Fica proibido qualquer espécie de consulta ou comunicação com outros
participantes durante o período das provas.
9.3. O aluno somente poderá deixar o local definitivamente após o horário
predefinido para cada série.

10. DOS RESULTADOS –
Após o recebimento dos cartões-resposta e das propostas de redação, os mesmos
são corrigidos pelo Programa Remark Office OMR, denominados de correção
tradicional e os Simulados TRI (Teoria de Resposta ao Item) + Redação são corrigidos
pela Editora FTD denominados de Correção Clássica. Os resultados corrigidos pela
Correção Clássica serão disponibilizados pela Coordenação de Ensino.

11. DA REDAÇÃO
A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
• fuga total ao tema;
• não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
• texto com até 7 (sete) linhas;

• impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto
deliberadamente desconectada do tema proposto;
• desrespeito aos direitos humanos;
• folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.
12. Notas do Simulado PARA A MÉDIA TRIMESTRAL
Para a contagem de notas na média trimestral levar-se-á em conta o arquivo anexo
01, cuja equivalência de notas segue a contagem de acertos que os alunos adquirem
no simulado, cuja nota é acrescida para compor a média trimestral, para cada série
e cada prova dos Simulados.
13. DA CERTIFICAÇÃO
Serão conferidos certificados pelo Colégio dos Santos Anjos, aos 05 alunos com as
melhores colocações do Ensino Médio.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, Coordenação Pedagógica e
Coordenação de Ensino.
Os alunos poderão trazer água, lanche (sugestão barra de cereal).
Joinville, 04 de junho de 2018.

Viviane de C. R. L. dos Santos
Coordenadora Pedagógica

Anexo 1:

Fábio Hobold
Coord. de Ensino - Ensino Médio

Tabela de Notas dos Simulados 1,2 e 3 PARA A MÉDIA TRIMESTRAL:
1ª SÉRIE – (CN = 24 QUESTÕES.
DEMAIS ÁREAS DO
CONHECIMENTO = 22 QUESTÕES)
NÚMERO DE
NOTA
ACERTOS
0
0
1a5
5
6 a 11
6
12 a 14
7
15 a 17
8
18 a 20
9
Acima de 20
10

2ª SÉRIE - 30 QUESTÕES DE
CADA ÁREA DE
CONHECIMENTO
NÚMERO DE
NOTA
ACERTOS
0
0
1a7
5
8 a 14
6
15 a 19
7
20 a 23
8
24 a 27
9
28 a 30
10

TERCEIRÃO - 45 QUESTÕES DE
CADA ÁREA DE CONHECIMENTO
NÚMERO DE
ACERTOS
0
1 a 11
12 a 22
23 a 29
30 a 35
36 a 40
41 a 45

NOTA
0
5
6
7
8
9
10

Redação – Nota de 0 a 1000 de acordo com os critérios do ENEM.
O Edital do ENEM prevê 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências abaixo:
1) Domínio da norma padrão da língua portuguesa;
2) Compreensão da proposta de redação;
3) Seleção e organização das informações;
4) Demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto;
5) Elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os valores e
considerando as diversidades socioculturais.
O Edital do Enem prevê sete situações em que a redação do participante pode ser zerada ou
anulada. São elas:
1) Fuga total ao tema;
2) Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
3) Texto com até 7 linhas;
4) Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto
deliberadamente desconectada do tema proposto;
5) Desrespeito aos direitos humanos;
6) Redação em branco, mesmo com texto em rascunho;
7) Cópia do texto motivador.
A coordenação

