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CNPJ 07.257.462.0017-03 – Reconhecido pela Resolução nº 03/2010-CEE/AM 

 

Circular Nº 05/2020                                                                                          Manaus, 10 de março de 2020. 

Ref: I Simulado SAS ENEM 2020 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

             Lembramos que nos dias 22/03 (domingo) e 28/03 (sábado), conforme previsto em nosso Calendário 
Escolar Anual, realizaremos o I Simulado SAS ENEM 2020 com os alunos da 3ª Série do Ensino Médio. O 
primeiro dia do Simulado seria dia 21/03 (sábado), entretanto, em virtude da necessidade de ajustarmos o 
Calendário de Avaliações da Escola devido o triste ocorrido, usaremos o sábado 21/03 para aplicação das 
Provas de Física e Sociologia. Sendo assim, faremos o primeiro dia do Simulado no domingo (22/03). 

Todos devem estar na Escola com 30 minutos de antecedência, devidamente uniformizados (proibido 

sandálias rasteirinhas, havaianas, Crocs e afins, o calçado deve ser tênis) e portar caneta preta. Aqueles 

que chegarem atrasados não poderão realizar o exame. Ressaltamos que não existe 2ª chamada para 

Simulados do SAS. Como não haverá intervalo para o lanche é importante que os alunos tragam algo para 

alimentar-se em sala de aula durante a prova (Ex: barrinha de cereal, suco de caixinha, achocolatado, 

biscoitos, água e afins).  

            Os Simulados SAS ENEM são estruturados a partir da Matriz de Referência do ENEM. Os Simulados 

serão constituídos de quatro provas, cada uma contendo 45 questões objetivas de múltipla escolha, com 

cinco alternativas, das quais apenas uma é correta, avaliando as seguintes áreas de conhecimento do 

Ensino Médio e os seus respectivos componentes curriculares: 

 

DATA 
HORÁRIO 
(Manaus) 

PROVAS 

22/03 (Domingo) 
12h às 17h 30min 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

28/03 (Sábado) 
12h às 17h 

Matemática e suas Tecnologias / Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

 

OBS: O aluno só poderá sair da sala de prova a partir das 15h. 

            O Simulado SAS ENEM abordará todo o conteúdo programático referente aos 6 livros da Coleção 

Pré-Universitário. IMPORTANTE: o aluno deverá optar por apenas uma língua estrangeira (inglês ou 

espanhol). 

            A prova será corrigida com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI). A medida de proficiência da 

TRI considera o padrão de respostas do aluno, bem como a quantidade de acertos. Receberá maior 

proficiência o aluno que apresentar respostas aos itens de forma mais coerente com o construto que está 

sendo medido. Os alunos terão acesso às questões comentadas e aos gabaritos por meio do Portal SAS no 

dia 22/03/2020 (1º dia) e no dia 29/03/2020 (2º dia), a partir das 18h. O resultado final será divulgado no dia 

03/04/18. 

           Entendendo que a participação dos alunos nesse Simulado é de extrema importância visando a sua 

preparação para o processo seletivo que acontecerá em novembro, estaremos bonificando com 1,0 ponto 

na AV3 do 1º Trimestre de todas as disciplinas constantes do caderno de provas como forma de estimular 

a frequência e a melhoria do desempenho, desde que atenda os seguintes requisitos: 

 



1 – O aluno deverá comparecer nos dois dias de prova; 

2 – O aluno deverá acertar pelo menos 50% das questões de cada prova. 

           Ressaltamos que será sumariamente eliminado do Simulado SAS ENEM o aluno que: 

a) realizar apenas um dia de prova;  

b) preencher menos de 10% do cartão-resposta;  

c) deixar a folha de redação em branco; 

d) comparecer após o horário estabelecido para o início da prova;  

e) usar, comprovadamente, de fraude no respectivo concurso;  

f) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 

coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas;  

g) utilizar, durante a prova, qualquer equipamento eletroeletrônico. 

 

 

 Contamos com a presença de todos! 

 

Atenciosamente, 

A Coordenação Pedagógica 


