
 

 

 

 
 

Maceió, 26 de julho de 2019. 
 

PERÍODO: 05 a 09/08/2019                                      HORÁRIO: 7h20 às 9h50 
 

SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
2º SIMULADO ENEM 

SEXTA - 14h SÁBADO - 7h30 

05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 23/08 24/08 

GRAMÁTICA 
REDAÇÃO 

QUÍ. / BIO. 
FÍS. / ARTE 

MATEMÁTICA 
INGLÊS 

CIÊNCIAS 
FILOSOFIA 

GEOGRAFIA 
HISTÓRIA 

LINGUAGENS 
REDAÇÃO 
CIÊNCIAS 
HUMANAS 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

MATEMÁTICA 

 

I. ESTRUTURA DAS AVALIAÇÕES 

 

 10 QUESTÕES, sendo 07 de MÚLTIPLA ESCOLHA (A/B/C/D/E) e 03 abertas, cada uma valendo           
de 0,0 a 1,0. 

 

IMPORTANTE! Para validar a correção, é necessário que o aluno deixe os cálculos nas disciplinas da 
área de Exatas (CN e Mat.); 

 

 A correção para a avaliação de Redação obedecerá aos critérios estabelecidos no instrumento avaliativo; 

 A disciplina de Arte será avaliada no horário regular das aulas de cada turma; 

 Os conteúdos das avaliações cumulativas serão agendados, em sala de aula, pelos professores e 
disponibilizados na página da Escola (www.ursula.com.br). 

 

II. ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

 

 Observar se a avaliação está completa (veja frente e verso); 

 Usar caneta azul ou preta;  

 Devolver as avaliações com o cabeçalho preenchido (nome completo, série, turma); 

 Ausentar-se da sala somente 1h30 após início das avaliações; 

 Ao terminar, revisar o que fez e esperar, em silêncio, o momento para entregar sua avaliação. 

 

ATENÇÃO!  

 Não será permitida qualquer espécie de consulta (calculadora, celular...); 

 Não será permitido o uso de marca-texto ou corretivo; 

 Serão nulas as questões com erros de digitação ou falta de dados que possam comprometer sua 
compreensão; 

 O local (sala) para realização das provas será divulgado através do mural – pátio do colégio; 

 Questões de múltipla escolha rasuradas serão desconsideradas; 

 Após o intervalo, haverá aulas. 

 

III. ORIENTAÇÕES - 2ª CHAMADA  

 

 Inscrição de 2ª chamada:  

1. Antes da inscrição, é necessário justificar a falta com a Coordenação e/ou Orientação. 

2. Período: até 48 horas após a realização da prova. Caso contrário, perderá o direito à 2ª chamada. 

 Requerimento e Inscrição na Tesouraria: Valor: R$ 20,00 por disciplina. 

 A 2ª Chamada ocorrerá após o período da Avaliação Cumulativa.  Não haverá 3ª chamada. 

 O conteúdo programático da 2ª chamada será o mesmo da cumulativa. 

 Período das Avaliações de 2ª Chamada: 9ºs anos: 17 a 20/09.  

A DIREÇÃO 

9º ANO  

ENS. FUND. II 

HORÁRIO (3º BIMESTRE) 

AVALIAÇÕES MENSAIS 

 

 

http://www.ursula.com.br/

