Colégio Pedroso Objetivo
Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

EDITAL – SIMULADO 2017
Público Alvo: Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio
Informamos que no dia 20/10/17, 6ª feira, aplicaremos o simulado aos alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio.
ATENÇÃO: Farão provas no período da manhã os alunos do 9º ano ao Ensino Médio e no período da tarde os alunos do 6º
ano ao 8º ano (Vide item 4)
Provas MÉDIO: LP 15 questões / MA- 10 questões / BIO- 10 questões/ QUI – 10 questões/FIS -10 questões/ GE 15 questões com
conhecimentos gerais/ HI – 10 questões; TOTAL 80 questões
Provas 8º e 9º anos: LP 15 questões / MA 10 questões / CI- 10 questões/ GE 15 questões com conhecimentos gerais/ HI – 10
questões; TOTAL 60 questões.
Provas 6º e 7º anos: LP 10 questões/ MA 10 questões / CI – 05 questões / HI – 05 questões/ GE – 10 questões com
Conhecimentos Gerais; TOTAL 40 questões.
Organização: ordem alfabética para a formação das salas / após o horário mínimo cumprido, os alunos serão dispensados. (Item
4).
Esse simulado não valerá como notas de T1 e T2.

PONTUAÇÃO DO SIMULADO:

Ensino Médio

Ensino Fundamental 2
8° e 9° anos

Ensino Fundamental 2
6° e 7° anos

Acertos
01 a 10

Pontuação
0,25

Acertos
01 a 06

Pontuação
0,25

Acertos
01 a 06

Pontuação
0,25

11 a 20

0,50

07 a 14

0,50

07 a 10

0,50

21 a 30

0,75

15 a 22

0,75

11 a 15

0,75

31 a 40

1,00

23 a 29

1,00

16 a 20

1,00

41 a 50

1,25

30 a 36

1,25

21 a 25

1,25

51 a 60

1,50

37 a 45

1,50

26 a 30

1,50

61 a 70

1,75

46 a 52

1,75

31 a 35

1,75

71 a 80

2,00

53 a 60

2,00

36 a 40

2,00

INFORMES:
Os créditos serão utilizados apenas no quarto bimestre;
Os alunos podem utilizar créditos nas matérias escolhidas por eles.
Os créditos são de 0,25 por vez.
Poderão utilizar tudo em apenas uma matéria ou diluir entre várias.

São Paulo – 2017

Página 1 de 2

O CANDIDATO DEVERÁ LEVAR NO DIA DO SIMULADO:
1. Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 2, borracha e régua.
2. ORIGINAL de documento de identidade expedido pelas Secretarias de Segurança Pública (RG).
3. O portão da escola será aberto antes das 7h e fechado às 7h10 para o período da manhã e 12h40 e fechado às 12h50
para o período da tarde, impreterivelmente.
Após o fechamento do portão, não será permitida a entrada de nenhum aluno. Por esse motivo, o aluno deverá chegar
com 10’ de antecedência para localizar sua sala e sua carteira, evitando-se, assim, possíveis imprevistos.
4. O Simulado terá início às 7h30 (manhã) 13h (tarde). Após o início do Simulado, o aluno deverá permanecer no
mínimo até às 9h30/ 15h (tarde) dentro da sala.
O término do simulado será às 11h30 (manhã) e 17h (tarde)
5. Enquanto o aluno estiver realizando o Simulado, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador,
telefone celular (deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes
sonoros ou não), boné, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 6. Aos alunos
que necessitarem, será oferecido uma declaração de comparecimento por se tratar de dia letivo previsto em calendário
escolar e informado com antecedência aos interessados.

DESCLASSIFICAÇÃO:
Será desclassificado (ficará sem nota), o aluno que:
1. não comparecer ao Simulado na data determinada;
2. chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 7h10 (manhã) ou 12h50 (tarde).
3. realizar a prova sem apresentar o documento de identidade
4. retirar-se da sala de prova sem autorização do Professor /Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de
Respostas Definitiva;
5. utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e
apontamentos durante a realização do exame;
6. retirar-se do Colégio em definitivo antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo;
7. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido
durante a realização do Simulado;
8. retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva;
9. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do Simulado;
10. não atender as orientações do professor durante a realização do Simulado;
11. realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros
alunos durante o período das provas.
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