MISSU/ SIMULADO ENEM 120
Praia Grande, 21 de junho de 2016.
Prezados Pais, Responsáveis e Educandos do Ensino Médio,
Com o intuito de preparar cada vez mais nossos alunos para o ENEM, os alunos do Ensino Médio realizarão nos
dias 22 e 23 de junho o Simulado ENEM 120 através do portal MISSU – Missão Universitário. A Avaliação conta com 120
questões inéditas e cuidadosamente calibradas.
O tempo médio por questão é de 4 minutos. São 30 questões de cada área do conhecimento: Ciências da
Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Linguagens e Códigos.
➤LÍNGUA ESTRANGEIRA: na prova de Linguagens e Códigos, o aluno poderá optar entre Inglês ou Espanhol como
língua estrangeira. Respeitando a proporção do ENEM, este simulado possui 4 questões de língua estrangeira.
➤ FAÇA TUDO NO SEU RITMO:
O aluno pode realizá-los na ordem que preferir e pausar sempre que precisar! O cronômetro só roda enquanto estiver
conectado à prova e acompanha tudo em um Painel de Controle do simulado.
➤ CONFIRA SEU DESEMPENHO NA ESCALA ENEM:
Ao terminar cada um dos mini-simulados, estar
á disponível a nota da área na escala ENEM, bem como o seu comparativo com os demais candidatos que já fizeram o
ENEM.
Mais do que uma nota calibrada pela TRI (Teoria de Resposta ao Item), há o entendimento exato de quantos candidatos
estão com desempenho acima ou abaixo do aluno!
➤ USE E ABUSE DO SISUmetroº ILIMITADO!
Ao terminar o simulado completo, há a possibilidade de calcular as suas chances de passar nos mais de 6.000 cursos do
SISU.
Com base no histórico de aprovação das universidades participantes, o SISUmetroº estima, para cada curso, se você
passaria ou não. Mais do que isso, você sabe exatamente quanto falta para conquistar a vaga.
✚ REGRAS AO ALUNO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO (4ª e 5ª feira):
1. 1ª e 2ª EM: Conforme orientações, você realizará o Simulado ENEM 120 no período da tarde (14h às 18h) em
casa, uma vez que as aulas regulares acontecerão no período matutino (das 7h às 12h20 – os alunos serão
dispensados da 7ª aula). Caso haja algum impedimento para realização em casa, você deverá agendar pela
manhã com a Equipe de Informática, pois vagas limitadas estão disponibilizadas. Realizando no Colégio, o horário
da prova será das 13h às 17h.
2. 3ª EM: Você realizará o Simulado ENEM 120 no período matutino (8h às 12h), no Colégio.
3. Você terá 4h/dia para realizar dois mini-simulados (Primeiro dia: Ciências Humanas e da Natureza / Segundo dia:
Linguagens e Matemática).
4. Ao término deste tempo, a prova será encerrada e você não poderá mais responder às questões em branco. As
questões não respondidas serão consideradas incorretas tanto no cálculo da sua nota quanto nos relatórios de
desempenho.
5. Os mini-simulados podem ser pausados quantas vezes você achar necessário e por tempo indefinido. Ao continuar
o mini-simulado, o tempo volta a ser computado.
6. Em caso de queda de energia ou internet, o tempo será pausado automaticamente e quando você conectar
novamente poderá retomar os mini-simulados exatamente de onde parou.
7. As questões podem ser respondidas na ordem que você desejar. O tempo médio sugerido por questão é de 4
minutos, no entanto, o que vale é apenas o tempo total do mini-simulado. Você pode revisar uma questão já
respondida e alterar sua resposta quantas vezes desejar, até que finalize o mini-simulado ou o tempo total seja
esgotado.
8. Ao término dos 4 mini-simulados (dia 23 de junho), você poderá consultar seu desempenho geral e, no
SISUmetroº, avaliar suas chances de entrar na universidade e no curso desejado através do SISU. Porém, a nota
obtida não possui validade para a prova oficial do ENEM ou seleção no SISU.

Equipe Técnica Pedagógica

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 2º TRIMESTRE
Praia Grande, 22 de junho de 2016.
Eu, ___________________________________________________________, responsável pelo educando
____________________________________________________________________, da _____ série do
Ensino Médio, autorizo meu(minha) filho(a) a sair do Colégio desacompanhado após o término do
Simulado referente ao 2º trimestre que será realizado nos dias 22 e 23/06/2016 das
12h (3ª EM) e 13h às 17h (1ª e 2ª EM).
Assinatura do responsável: _______________________

Coordenação Pedagógica:

RG: ___________________

8h às

