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Circular Nº 13/2021 – E.M.                                                                                                                      Manaus, 17 de maio de 2021. 
 
Ref: III Simulado SAS ENEM 2021 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

             Lembramos que no período de 21 a 24/05 (1º dia) e de 28 a 31/05 (2º dia), realizaremos o III Simulado SAS ENEM 2021 
com os alunos da 1ª a 3ª Série do Ensino Médio. Nesta versão, os alunos da 1ª e 2ª Séries poderão participar do Simulado como 
treineiros. As provas digitais serão realizadas de forma on-line, por meio de computador, tablet ou smartphone e estarão 
disponíveis para os alunos a partir das 00h da data inicial até às 23h59 da data final (horário de Brasília). Para isso, o dispositivo 
precisará estar conectado à internet e, a partir do momento que o aluno clicar em Iniciar Prova, o tempo começará a contar (5 
horas).  

• 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.  

            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, cada uma com 5 (cinco) alternativas, das quais 
apenas uma é correta, avaliando as seguintes áreas de conhecimento do Ensino Médio e os seus respectivos componentes 
curriculares: 
 

 
DATA 

 
PROVAS 

 
21 a 24/05 

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

 
28 a 31/05 

 
Matemática e suas Tecnologias / Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 
            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 25/05/2021 (1º dia) e no dia 01/06/2021 (2º dia). O resultado final será divulgado no dia 
04/06/2021. 
           Ressaltamos que a participação dos alunos da 3ª Série nesse Simulado é de extrema importância visando a sua 
preparação para o processo seletivo que acontecerá este ano. Estaremos bonificando com 0,5 (meio) ponto na AV3 (Simulado 
CEAV) do 2º 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 realizar as 4 provas; 
2 – O aluno deverá acertar pelo menos 50% das questões objetivas de cada prova; 
3 – O aluno deverá fazer a Redação e não zerar. 
 
           Reforçamos que será sumariamente eliminado do Simulado SAS ENEM o aluno que realizar apenas um dia de prova.  
 
 
 

 Contamos com a participação de todos! 
 

Atenciosamente, 
A Coordenação Pedagógica 
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