
                                                                         Esteio, 13 de agosto de 2019. 

Comunicado 134/2019. 

Prezados pais e/ou responsáveis: 

Informamos que nos dias 16/08 (sexta-feira) e 19/08 (segunda-feira), ocorrerá o nosso 3º 
SIMULADO FTD. O aluno que atingir, no mínimo, 45% de acertos no Simulado, obterá 0,5 pontos 
na média do 2º trimestre, em cada Componente Curricular.  

Abaixo, segue o cronograma de organização do simulado: 

Observações: 

 Lembramos que o tempo mínimo de prova é de 2 horas. Após, os alunos estarão dispensados.  

 Será fornecida uma Declaração de Presença, aos alunos que trabalham. 

 Cada aluno inscrito no Simulado receberá uma barrinha de cereal e uma garrafa de água. 

 Os simulados II (14/06 e 17/06) e III (previsto para 16 e 19/08) complementam 1,0 ponto para o 2º 
trimestre. 

 O acesso ao Colégio se dará pela Recepção (entrada e saída).  
Material necessário para a realização das provas:  

 Caneta esferográfica preta ou azul. 

 Lápis. 

 Borracha. 
                 

 
TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

 
Eu,________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a)___________________________________________, da turma _____, estou ciente sobre 
a organização do 3º Simulado FTD, bem como a liberação do aluno após o tempo mínimo de prova.  

Assinatura do Responsável: ___________________________________________________ 
 
Solicitamos que esta autorização seja entregue para a Auxiliar Pedagógica Alice, até às 12h 

do dia 15 de agosto de 2019. 
Atenciosamente,  
Equipe Diretiva. 

Simulado Características 

 

1ª série do 

Ensino Médio 

- 1° dia: 16/08 (sexta-feira): 44 questões de múltipla escolha + 1 Redação – 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (22 questões + 1 Redação), 
Ciências Humanas e suas Tecnologias (22 questões). 
Horário: 18h30min às 22h. 
- 2° dia: 19/08 (segunda-feira): 46 questões de múltipla escolha – Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias (24 questões), Matemática e suas 
Tecnologias (22 questões). 
Horário: 18h30min às 21h30min.  

       

2ª série do 

Ensino Médio 

- 1° dia: 16/08 (sexta-feira): 60 questões de múltipla escolha + 1 Redação – 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (30 questões + 1 Redação), 
Ciências Humanas e suas Tecnologias (30 questões). 
Horário: 18h às 22h10min.  
- 2° dia: 19/08 (segunda-feira): 60 questões de múltipla escolha – Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias (30 questões), Matemática e suas 
Tecnologias (30 questões). 
Horário: 18h às 21h40min. 

       
 

3ª série do 

Ensino Médio 

 

- 1° dia: 16/08 (sexta- feira): 90 questões de múltipla escolha + 1 Redação 
– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões + 1 Redação), 
Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões). 
Horário: 16h30min às 22h. 
- 2° dia: 19/08 (segunda-feira): 90 questões de múltipla escolha – Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias (45 questões), Matemática e suas 
Tecnologias (45 questões). 
Horário: 16h30min às 21h30min.   


