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Prezados Pais e/ou Responsáveis e Estudantes,  
 

O vestibular continua desafiador e requer cada vez mais preparação por parte dos 
estudantes. E, para contribuir com esse preparo, o Colégio Certus, em parceria com UNOi, 
realizará nos dias 29 e 30 de maio, segunda e terça-feira, das 7h30 às 12h, o 1º Simulado 
ENEM/2017.  

 

1º dia 29/05: PROVA DE REDAÇÃO E DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS / 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
2º dia 30/05: PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E SUAS TECNOLOGIAS 
 

Este permitirá ao estudante testar os conhecimentos construídos ao longo de 
sua trajetória acadêmica. A prova apresentará a matriz curricular do ENEM, contendo 
proposta de redação e questões objetivas de múltipla escolha, divididas em quatro áreas: 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências 
Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
  A prova iniciará às 8h, não será permitida a entrada após o horário. Os estudantes 
serão dispensados a partir das 10h30, caso tenham terminado a prova.  

Durante a realização do simulado, os estudantes devem evitar as saídas da sala 
de aula. Sendo assim, poderão trazer uma garrafa de água e, caso queiram, um pequeno 
lanche (barra de cereais, chocolate ou bolachas).  

Embora a avaliação não seja obrigatória, vale ressaltar que é mais uma 
oportunidade de preparação e exercício para as competências e habilidades que serão 
aferidas no Exame Oficial do ENEM. Para tanto, solicitamos a colaboração das famílias 
para que, juntos, façamos com que o Simulado constitua um desafio que continue 
estimulando o estudo e ampliando as experiências de nossos estudantes. 

 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 
 
Autorizo o/a aluno/a _________________________________________________ do ______________ 
Ensino Médio a sair sozinho/a assim que terminar o Simulado Enem nos dias 29 e 30/05. 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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