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Circular Nº 29/2021                                                                                                               Manaus, 01 de outubro de 2021. 
 
Ref.: III Avaliação Acadêmica Sistemática do SAS 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

Informamos que no dia 23/10 (sábado), o Centro Educacional Adalberto Valle realizará a 3ª Avaliação Acadêmica 
Sistemática do SAS de 2021 para os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio. Essa 
Avaliação tem por objetivo verificar a aprendizagem dos conteúdos abordados até o momento. 

            As provas digitais serão realizadas de forma on-line, por meio de computador, tablet ou smartphone e 

estarão disponíveis para os alunos das 00h até 23h 59min (horário de Brasília). Para isso, o dispositivo precisará estar 

conectado à internet. A Escola não se responsabiliza em casos de instabilidade ou perda da conexão com a internet caso 

o aluno venha a não conseguir terminar a prova a tempo por esse motivo. A partir do momento que o aluno clicar em Iniciar 

Prova o tempo começará a contar, sendo 4h 30min para os alunos do 9º Ano e 5 horas para os alunos do Ensino Médio.  

• O aluno deverá escolher o idioma antes de iniciar a prova.  

• Mesmo que o aluno saia do Portal, depois de já ter iniciado a prova, o tempo continuará correndo.  

• O aluno pode voltar a fazer a prova, e as questões que já foram respondidas estarão salvas, porém o tempo que o 

aluno ficar “ausente” consumirá o tempo disponível para realização da prova.  

• Antes de finalizar a prova, o aluno tem a oportunidade de revisar todas as questões, porém, após finalizar a prova, 

não será possível alterar nenhuma resposta.  

• Caso encerre o prazo de realização da prova e o aluno não Finalizar Prova, ela será finalizada automaticamente 

pelo sistema.  

           Estaremos bonificando com 1,0 ponto na AV3 (Simulado da Escola) do 3º Trimestre de todas as disciplinas 
constantes do caderno de provas como forma de estimular a frequência e a melhoria do desempenho, desde que o aluno 
acerte, no mínimo, 50% das questões. Caso o aluno atinja a nota máxima na AV3 o ponto bônus será descartado. A 3ª 
Avaliação Acadêmica Sistemática abordará o seguinte conteúdo programático:  

• 9º Ano (Ensino Fundamental): Capítulo 10 ao 13 do livro integrado.  

• 1ª e 2ª Séries (Ensino Médio): Capítulo 9 ao 19 do livro integrado. 

              A 3ª Avaliação Acadêmica Sistemática será estruturada da seguinte forma:  
➢ 9º Ano: a Avaliação constituir-se-á de apenas uma prova contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 

escolha com 4 alternativas (a, b, c, d), das quais apenas uma é correta.  

➢ 1ª e 2ª Séries: a Avaliação constituir-se-á de apenas uma prova contendo 96 (noventa e seis) questões de 

múltipla escolha com 5 alternativas (a, b, c, d, e), das quais apenas uma é correta, abordando as quatro 

áreas do conhecimento em que se organizam as atividades pedagógicas da educação básica no Brasil.  

             Segue abaixo a composição do caderno de questões para conhecimento dos senhores: 
 
 

9º Ano 
Disciplina Nº de Questões 

Português 10 

Matemática 10 

Inglês / Espanhol 5 

Física 5 

Química 5 

Biologia 5 

Geografia 5 

História 5 

Filosofia 5 

Arte 5 

 
 
OBS: As notas de Arte e Filosofia do 9º Ano serão disponibilizadas no relatório, porém não irão compor a média. 
 



 

 

 
            
 

1ª e 2ª SÉRIES 
ÁREA DISCIPLINA Nº de Questões 

Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias 

(24 questões) 

Gramática 5 

Literatura 5 

Interpretação Textual 9 

Inglês / Espanhol 5 

Matemática e suas Tecnologias 
(24 questões) 

Álgebra 12 

Trigonometria/Geometria 12 

Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias 

(24 questões) 

Biologia 8 

Química 8 

Física 8 

Ciências Humanas 
e suas Tecnologias 

(24 questões) 

História 9 

Geografia 9 

Filosofia/Sociologia 6 

 
 
         
IMPORTANTE: Tanto na prova do 9º Ano (EF) quanto na da 1ª e 2ª Séries, o aluno deverá optar por apenas uma 
língua estrangeira (Inglês ou Espanhol). 
 
 
             Qualquer dúvida estamos à disposição dos senhores através dos telefones 3321-8909 e 3321-8914. Os alunos 
terão acesso às questões comentadas e aos gabaritos por meio do Portal SAS no dia 17/05/2021.  

 
 

Atenciosamente, 
 

Coordenação Ensino Médio 

 
 
 
 
 


