
 

 

 

Queridos alunos do 3º ano,  
 
nos dois próximos domingos, dias 17 e 24 de maio, teremos o I Simulado Enem, adquirido pelo 
Colégio, exclusivamente para vocês. As provas serão todas on-line. Seguem algumas explicações: 
 
 Data: 17 de maio – Provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação 
 Data: 24 de maio – Prova de Matemática e Ciências da Natureza 
 
 Assim que a prova for iniciada, você terá o tempo estipulado para realizar as questões propostas, 
como no ENEM. 
 
Você poderá acessar as provas do 1º dia a partir de 8h30 (manhã), mas atenção, depois de iniciar, 
seu tempo já será contado. Sendo assim, planeje-se! No 1º dia as provas ficarão disponíveis até 
18h30. 
 
As provas do 2º dia, estarão abertas a partir de 7h30 (manhã) e ficarão disponíveis até às 17h30. 
 
Veja algumas dicas que a empresa contratada enviou para vocês: 
- Reserve um lugar tranquilo, confortável e silencioso para fazer a prova. 
- Avise as pessoas que moram com você, que ficará um tempo em silêncio e concentrado. 
- A prova é individual e sem consulta. Mesmo em um ambiente digital, a ideia é simular os dias do 
Enem. 
- Certifique-se que o lugar onde vai fazer a prova esteja com um sinal de internet bom e estável. 
- Tenha papel de rascunho com você para anotar as suas dúvidas e esquematizar seu raciocínio e 
resoluções. 
- Para a redação, construa seu rascunho em uma folha de papel com 30 linhas e depois digite na 
plataforma. 
 
IMPORTANTE: Para acessar o simulado, você precisará do seu login e senha que já foram enviados 
para seu whatsapp, antes do período da quarentena. Caso tenha alguma dificuldade, com relação a 
esses dados confidenciais, entre em contato com a Anete, da secretaria do Colégio, pelo whatsapp 
do Colégio (31) 9564-6874 ainda esta semana. 

Segue também, no anexo, um material enviado pela empresa que consta de um link e das 
explicações sobre como acessar os simulados. 

Boas provas para vocês. Com carinho,  

Marise Alencar 

 


