
 
Comunicado 094/2020  

Simulado do ENEM  
EF-9 e EM 

Campinas,  16 de outubro de 2020 

 

Prezados Alunos, Pais e Responsáveis, 

Na próxima semana, os alunos do EF-9 e EM terão oportunidade de realizar mais um Simulado ENEM                 
em 2020. A versão do simulado para o 3º período será impressa e também está sendo disponibilizada                 
pela Evolucional. 

Os cadernos de questões e respostas estarão disponíveis na Portaria Principal do Colégio para retirada,               
de 20/10 a 23/10 das 7h30 às 18h30. Os alunos que estão frequentando as aulas presenciais,                
receberão os documentos em sala de aula. 

 1º dia 2º dia 

Série 
Nº de 
itens 

CN MAT 
Tempo 

Sugerido 
CH LC Redação 

Tempo 
Sugerido 

9º ano 60 15 15 3h 15 15 - 3h 

1º ano 60 15 15 3h 15 15 1 3h30 

2º ano 120 30 30 4h 30 30 1 4h30 

3º ano 180 45 45 5h 45 45 1 5h30 

CN - Ciências da Natureza / MAT - Matemática /CH - Ciências Humanas / LC - Linguagens e Códigos 

 
Todos os alunos inscritos no 1º simulado (versão online) estão automaticamente inscritos para essa              
prova. Veja a lista dos inscritos. 

● 9° ano EFll 
● 1º ano EM 
● 2º ano EM 
● 3º ano EM 

 
Caso seu nome não esteja nas listas acima e o aluno deseje se inscrever deverá preencher o formulário                  
que segue, até 19/10, segunda-feira, para que possamos organizar seu envelope de prova. Link para o                
formulário de inscrição do 2º Simulado ENEM 
 
O envelope com os cadernos de resposta do simulado enem devem ser entregues na portaria do                
colégio até 28/10. Os alunos que estão em aulas presenciais podem entregar na monitoria do seu                
segmento. 

Os simulados serão corrigidos pela equipe da Evolucional. 

Clique aqui e assista ao vídeo com orientações importantes. 

Contamos com a participação de todos. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

https://drive.google.com/file/d/109_pinYfET-ntiVcNTNJPrybG7AjEJq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8fyvUZtmmOoc1yuOzCRymX_f2pD7V-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7_nqGGwSh6HnpFaJuXOwOlac_kJuJB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJJoWHkvTawUUMR0ZiSbaqw2VX3pMYWh/view?usp=sharing
https://forms.gle/hr7cx12XThQ5xo2m7
https://forms.gle/hr7cx12XThQ5xo2m7
https://youtu.be/GU94Yp-DOdI

