Avenida Joaquim Nabuco, 1097 — Centro – Manaus - Amazonas
Telefone: (92) 3633-2824 / 3633-8040
Site: www.santadoroteia.com

Manaus, 28 de março de 2018
Senhores Pais:
Estamos enviando o regulamento, horário e os conteúdos do
Simulado/SIS, solicitamos que os senhores acompanhem a preparação
dos alunos para a realização do mesmo, pois ele vale como instrumento
para composição da nota no 1º Período, e se constitui como importante
ferramenta para o exercício de simulação do Processo Seletivo realizado
pela UEA.
Atenciosamente,
A Coordenação
REGULAMENTO DO SIMULADO/SIS – 9º ANO DO ENS. FUND. II E ENS.
MÉD.

1. As questões serão objetivas, distribuídas de acordo com a tabela
abaixo, com 5 (cinco) alternativas;
2. O valor total do SIMULADO/SIS será 5,0 (cinco);
3. Cada questão valerá 0,084 (oitenta e quatro centésimos);
4. A tolerância de atraso para os alunos, no dia do SIMULADO/SIS,
obedecerá ao estabelecido nas normas disciplinares do Colégio;
5. O responsável pelos alunos faltosos, por motivo de DOENÇA,
poderá requerer a 2ª chamada no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, no horário em que o aluno estuda, mediante a apresentação
do ATESTADO MÉDICO, pagando uma taxa de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) por disciplina;
......................................................... Destaque e Devolva ...................................................

Eu

_____________________________________,

_________________________________________
______

responsável pelo/a aluno/a

do/a

_____

ano/série, turma

estou ciente da Circular do dia 28/03/2018 referente ao

regulamento, horário e conteúdos do Simulado/SIS do 9º ano do Ensino
Fundamental II ao Ensino Médio.
_______________

Data

_________________________________

Assinatura do Responsável

6. As questões rasuradas no CARTÃO-RESPOSTA serão
ANULADAS;
7. Os espaços do CARTÃO-RESPOSTA deverão ser PREENCHIDOS
TOTALMENTE; modelo
8. O valor total do SIMULADO/SIS será a somatória de todas as
disciplinas, com exceção da produção textual, cuja nota será
computada para a disciplina de Redação;
9. Não será permitido o uso de corretivos e máquinas de calcular;
10. Será permitido apenas o uso de esferográfica preta ou azul. Outra
cor anulará o CARTÃO-RESPOSTA;
11. CARTÃO-RESPOSTA sem nome equivale à nota 0,0 (zero).
12. Os alunos deverão comparecer uniformizados, caso contrário não
poderão fazer as provas;
13. O horário para a realização das provas será de 7h30min às
12h30min;
14. O CARTÃO-RESPOSTA será entregue aos alunos às 10h;
15. O aluno só poderá receber 1 (um) cartão resposta.
16. Os alunos só poderão se afastar do recinto das provas, às 11h e a
partir deste horário estarão liberados.
17. Os alunos que causarem algum problema de disciplina em sala de
aula, terão seu CARTÃO RESPOSTA ANULADO.
18. O gabarito do SIMULADO/SIS estará disponível no site do Colégio,
dia 07/04, a partir das 15h;
07/04/2018
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1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio
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