
 

           Brasília, 13 de agosto de 2018 
            
CIRC. 045/2018 
Assunto: orientações 4º simulado Poliedro – 3º bimestre – 3ª série/EM 

 
Prezada família, 
Bom-dia, 

  
 

Informamos que nos dias 18 e 25/8, sábado, no turno vespertino, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio 
realizarão o 4º simulado, no 3º bimestre, organizado pelo SAEP/Poliedro, CICLO 4. 

 
Dia 18/8 será realizada a prova 1 que é constituída por duas áreas do conhecimento: Redação, Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Essa prova é composta de 95 questões e 1 
proposta de Redação, distribuídas da seguinte forma: 10 questões de Língua Estrangeira Moderna1 e 40 questões 
de Português 1 tema de Redação 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

Duração: das 13h às 18h30min (horário de Brasília). 
 
Dia 25/8 será realizada a prova 2 que é constituída por duas áreas do conhecimento: Matemática e suas 

Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Essa prova é composta de 90 questões, distribuídas da 
seguinte forma: 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 45 questões de Matemática e suas 
Tecnologias. 

 Duração: das 13h às 18h (horário de Brasília) 
 
O departamento responsável pela criação de avaliações e simulados, denominado SAEP (Sistema de Avaliação 

Educacional Poliedro), é constituído por professores e por uma equipe editorial que têm por objetivo acompanhar os 
processos de elaboração e aplicação de simulados para avaliar e preparar os alunos do Ensino Médio para os vestibulares 
e para o Enem. 

Essas avaliações serão objetivas, de múltipla escolha. Com o propósito de simular um dos exames mais 
concorridos do país, mas também de diagnosticar o andamento do processo pedagógico, optou-se por um modelo 
proporcional ao Enem. 

Cada aluno deverá escolher apenas 1 Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e marcar as respostas de acordo 
com a numeração da Língua escolhida. 

Para realizar as provas, os estudantes deverão chegar ao colégio pontualmente, vir devidamente uniformizados, 
trazer o documento de identidade ou a carteirinha do colégio e caneta esferográfica preta. 

Sugerimos que os estudantes tragam um lanche prático (suco de caixinha, água, barrinha de cereal, frutas, biscoito 
ou chocolate) para comer durante a avaliação, pois nesse dia eles não terão recreio. 

Informamos, ainda, que o simulado não faz parte da planilha avaliativa dos estudantes. A nota alcançada, que pode 
ser de até um ponto, será lançada como plus na média final de todos os componentes curriculares, no 2º bimestre. Este 
instrumento não tem segunda chamada!  

Todas as Unidades Parceiras POLIEDRO começarão as provas às 13h, no horário de Brasília, solicitamos que os 
estudantes cheguem sempre as 12h45! 

Eles deverão cumprir rigorosamente o tempo estabelecido para a prova; o tempo de permanência mínima é de 2h, 
e o tempo total no 1º dia é de 5 horas e 30 minutos e no 2º dia de 5 horas. Portanto, a partir das 15h, aqueles que 
terminarem, poderão ir embora. 

ATENÇÃO: em virtude da aplicação dos simulados em dois sábados, os estudantes da 3ª série não terão aula, no 
turno vespertino, no dia 27/8, segunda-feira. 

Contamos com a presença de todos! 
Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

  
Maria Clotilde Campos e Patrícia Santos 

Coordenação do Ensino Médio 

 


