
1  

 
 

Simulando ENEM II 
 

Provas em 13 e 14 de setembro 
 
 
 

Informações 
Gerais 

Processo 
de 

Inscrição 

 
Conteúdos 
das Provas 

 
Aplicação 

das Provas 

Devolução 
do Material 
e Apuração 

Divulgação 
do Gabarito 

e dos 
Resultados 

 
Classificação Premiação 

 
O Simulando ENEM II integra o Programa de Formação em Rede 2017 – Preparando ENEM e constitui-se de provas 

que apresentam conteúdos relacionados a cada série, elaboradas por profissionais com vasta experiência em 

elaboração de itens de avaliação. 
 

Como o principal objetivo é simular uma situação real do exame, os alunos participantes responderão, no mesmo dia 

e horário, em sua própria escola, a questões objetivas de todos os componentes curriculares, bem como a uma 

Proposta de Redação, considerando as mudanças anunciadas pelo INEP e mantendo o alinhamento com o ENEM 

2017. 

 
1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

 
 
1.1 – Consideramos que os conteúdos são acumulativos até o ponto demarcado no quadro de conteúdos (item 3.3). 

Acreditamos que, dessa maneira, as provas ficarão mais equilibradas e alinhadas aos propósitos. 

1.2 – Podem participar do Simulando ENEM II 2017 todas as escolas parceiras da Rede Pitágoras devidamente 

inscritas, cujos alunos estejam regularmente matriculados na 1.ª, 2.ª ou 3.ª séries do Ensino Médio e que utilizam a 

Coleção de livros para este segmento. 

 
2 – PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

 
2.1 – Período: de 29 de maio a 09 de junho de 2017. 

 

2.2 – Como realizar: acesse a Plataforma Digital de Aprendizagem: <https://www.pdaredepitagoras.com.br>. Ao 

realizar o login, na página inicial, clique no banner, conforme consta do passo a passo para acessar o portal de 

inscrição. 
 

O passo a passo para realizar as inscrições encontra-se ao final deste informativo. 
 

2.3 – Taxa de inscrição: R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos) por aluno participante. 
 

2.4 – Após a realização do cadastro dos alunos no portal de inscrição e finalizado o período de inscrição, a Rede 
Pitágoras vai gerar um boleto bancário no valor total de inscritos e enviará, via e-mail, para a escola. 

 

2.5 – O arquivo do boleto será encaminhado para o endereço de e-mail que se encontra cadastrado no setor financeiro da 

Rede Pitágoras. Após o recebimento do boleto, a escola terá até cinco dias úteis para realizar o pagamento. 
 

Caso sua escola não receba um e-mail da Rede Pitágoras acusando o recebimento das inscrições até o dia 

23/06, solicitamos que entre em contato conosco pelo telefone (31) 2126-0382. 
 

2.6 – O pagamento poderá ser feito apenas via boleto bancário (não serão aceitos o envio de cheques, dinheiro ou 

depósitos). 
 

2.7 – Após a confirmação das inscrições, a Rede Pitágoras enviará os cadernos de provas à sua escola, com base no 

número de alunos inscritos e de acordo com a data de aplicação. 
 

 
 
Obs.: Esclarecemos que o aluno deve optar por uma das línguas estrangeiras (Inglês ou Espanhol) no ato da inscrição. 
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3 – CONTEÚDOS DAS PROVAS 
 

 
3.1 – Ressaltamos que os conteúdos listados marcam a linha de corte até o limite do conteúdo incluído, pois os temas 

são acumulativos em relação aos módulos/unidades/capítulos/volumes anteriores. 

3.2 – Os cadernos de prova apresentarão uma Proposta de Redação que será opcional, ficando a critério da escola 

estabelecer o dia e o horário de sua aplicação. A correção desse instrumento de avaliação e sua atribuição de valor 

ficarão a encargo do professor responsável pela Produção de Texto. Portanto, a Redação não é computada para efeito 

de classificação. Assim, as redações não devem ser devolvidas junto com o material. 

3.3 – As provas objetivas abrangerão os conteúdos da 1.ª, 2.ª e 3.ª séries, conforme o quadro a seguir 
 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

 

1.ª SÉRIE 
 

2.ª SÉRIE 
 

3.ª SÉRIE 

 
HISTÓRIA 

Até a unidade 3 – capítulo 8 

do módulo 2 
Até a unidade 9 – capítulo 23 do 

módulo 6 
Até a unidade 16 – capítulo 40 do 

módulo 10 

 

GEOGRAFIA 
Até a unidade 3 – capítulo 6 

do módulo 2 
Até a unidade 9 – capítulo 18 do 

módulo 6 
Até a unidade 14 – capítulo 28 do 

módulo 10 

 

FILOSOFIA 
Até a unidade 1 – capítulo 4 
do volume 1 

Até a unidade 2 – capítulo 4 do 

volume 2 
Até a unidade 1 – capítulo 3 do 

volume 3 

 

SOCIOLOGIA 
Até a unidade 2 – capítulo 4 
do volume 1 

Até a unidade 2 – capítulo 4 do 

volume 2 
Até a unidade 2 – capítulo 3 do 

volume 3 

 

MATEMÁTICA 
Até a unidade 2 – capítulo 6 

do módulo 2 
Até a unidade 6 – capítulo 15 do 

módulo 6 
Até a unidade 10 – capítulo 29 do 

módulo 10 

 

FÍSICA 
Até a unidade 2 – capítulo 5 

do módulo 2 
Até a unidade 6 – capítulo 14 do 

módulo 6 
Até a unidade 13 – capítulo 29 do 

módulo 10 

 

BIOLOGIA 
Até a unidade 3 – capítulo 10 

do módulo 2 
Até a unidade 7 – capítulo 28 do 

módulo 6 
Até a unidade 12 – capítulo 48 do 

módulo 10 

 

QUÍMICA 
Até a unidade 3 – capítulo 4 

do módulo 2 
Até a unidade 7 – capítulo 13 do 

módulo 6 
Até a unidade 14 – capítulo 27 do 

módulo 10 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Até a unidade 2 – capítulo 4 

do módulo 2 
Até a unidade 6 – capítulo 12 do 

módulo 6 
Até a unidade 10 – capítulo 20 do 

módulo 10 

 

LITERATURA 
Até a unidade 2 – capítulo 4 

do módulo 2 
Até a unidade 6 – capítulo 12 do 

módulo 6 
Até a unidade 10 – capítulo 20 do 

módulo 10 

 

LÍNGUA INGLESA 
Até a unidade 3 – capítulo 6 
do volume 9 

Até a unidade 3 – capítulo 6 

do volume 10 
Até a unidade 3 – capítulo 6 do 

volume 11 

LÍNGUA 

ESPANHOLA 
Até a unidade 5 do volume 9 Até a unidade 5 do volume 10 Até a unidade 5 do volume 11 

ARTE Até a unidade 2 (livro único) Até a unidade 4 (livro único) Até a unidade 7 (livro único) 

 

 
4 – APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

 
4.1 – Data da aplicação: 

 

1.ª e 2.ª séries: 
 

13/09/2017 (quarta-feira) – caderno único contendo 90 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. 
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3.ª série: 
 

13/09/2017 (quarta-feira) – caderno 1 contendo 90 questões que contemplam as áreas de Linguagens e suas 

Tecnologias (com proposta de redação) e de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
 

14/09/2017 (quinta-feira) – caderno 2 contendo 90 questões que contemplam as áreas de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias. 
 

4.2 – Os cadernos de provas deverão ser aplicados por todas as escolas participantes, sem exceção, rigorosamente 

no horário das 13h30 às 18h00 (horário oficial de Brasília), sem redação. 
 

Observação: Caso a escola opte por aplicar a proposta de redação no mesmo dia da prova, recomendamos que se 

acrescente uma hora na aplicação. 
 

4.3 – Local da prova: as provas serão realizadas na escola sob a responsabilidade da própria instituição. 
 

4.4 – Materiais necessários para a realização da prova: lápis preto, borracha e caneta (preta ou azul), sob a 

responsabilidade da escola ou de cada aluno. 
 

4.5 – Esclarecemos que o aluno deve realizar a prova de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) de acordo com a opção no 

ato da inscrição. 
 

 

5 – DEVOLUÇÃO DO MATERIAL E APURAÇÃO 
 

 
5.1 – Após a aplicação das provas, as escolas deverão enviar por correio, via SEDEX, as Atas de Avaliação, as Listas 

de Presença e os Cartões de Respostas devidamente preenchidos (pelos alunos), bem como suas sobras (em 

branco e de alunos ausentes), para a Rede Pitágoras, impreterivelmente, na data estipulada para postagem: até o 

dia 15 de setembro de 2017. 
 

5.2 – Todo esse material deve ser enviado para a Gerência de Soluções Pedagógicas da Rede Pitágoras – Rua Santa 

Madalena Sofia, n.º 25, bairro Vila Paris, CEP: 30.380-650, Belo Horizonte/MG. 
 

Observação: os cadernos utilizados pelos alunos, bem como as sobras deles e as redações, caso realizadas, não deverão 

ser devolvidos para a Rede Pitágoras. 
 

5.3 – A apuração dos resultados será feita por leitura ótica. Portanto, é imprescindível que todos os Cartões de 

Respostas sejam devolvidos devidamente preenchidos. 
 

5.4 – Sem a devolução dos Cartões de Respostas de todas as escolas, a Rede Pitágoras não poderá apurar os 

resultados. O serviço de leitura ótica só é iniciado após o recebimento dos Cartões de Respostas de todos os 

participantes. Por esse motivo, os Cartões de Respostas postados após o dia 15 de setembro, data estipulada pela 

Rede Pitágoras para postagem (no item 5.1), não serão considerados válidos para classificação e premiação. 
 

Esse cuidado é importante para a transparência e a confiabilidade da atividade. 
 

5.5 – Qualquer irregularidade na inscrição, na realização, no preenchimento ou no envio dos Cartões de Respostas 

desclassificará o aluno. 
 

 

6 – DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DOS RESULTADOS 
 

 
6.1 – O gabarito será divulgado por meio da Plataforma Digital de Aprendizagem no dia 18 de setembro de 2017. 

 

6.2 – Qualquer observação/recurso em relação às questões, ao gabarito e ao conteúdo das provas deverá ser enviada 

para a Rede Pitágoras por meio da Ata de Avaliação ou do e-mail  <simulandoenem@pitagoras.com.br> até o dia 22 

de setembro de 2017. 

 
6.3 – O resultado específico de cada escola será divulgado no portal de inscrição. A Rede Pitágoras divulga para a 

escola somente o seu resultado. 

 
6.4 – O resultado preliminar será divulgado por meio da Plataforma Digital de Aprendizagem. Fica a cargo de cada 

escola participante divulgar os resultados para os seus alunos. 

 
6.5 – O resultado oficial (classificados em 1.º, 2.º e 3.º lugares gerais) será divulgado por meio da Plataforma Digital de 

Aprendizagem no dia 15 de outubro de 2017. Fica a cargo de cada escola participante divulgar os resultados para os 

seus alunos. 
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7 – CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

 
 
7.1 – A classificação dos candidatos será feita de acordo com o número de questões corretas obtidas pelos candidatos. 

 

7.2 – Serão efetuadas duas classificações específicas dos alunos de cada escola participante: 
 

– Classificação geral. 

– Classificação na escola. 
 

7.3 – Servirá como critério para desempate o número de pontos obtidos nas disciplinas seguintes, conforme ordem de 

prioridade: 
 

1.º) Língua Portuguesa/Literatura 
 

2.º) Matemática 
 

3.º) Biologia 
 

4.º) História 
 

5.º) Geografia 
 

6.º) Física 
 

7.º) Química 
 

8.º) Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) 
 

Caso persista o empate: 
 

9.º) Será vencedor o aluno de maior idade. 
 

 
8 – PREMIAÇÃO 

 

 
8.1 – Para valorizar e estimular a participação dos alunos, a Rede Pitágoras realiza a premiação dos classificados em 

primeiro, segundo e terceiro lugares gerais de cada série do Ensino Médio (1.ª, 2.ª e 3.ª séries). 
 

8.2 – Prêmios: 

 
1.º lugar geral – 01 Tablet 

 

2.º lugar geral – 01 Smartphone 
 

3.º lugar geral – 01 iPod 
 
 
8.3 – Os prêmios dos alunos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares gerais de cada série do Ensino Médio 

(1.ª, 2.ª e 3.ª séries) serão enviados pelo Correio para entrega na escola após a divulgação do resultado oficial. 
 

 
 

Para obter quaisquer esclarecimentos e informações adicionais, a escola poderá entrar em contato, por meio do 

telefone (31) 2126-0382, e/ou do e-mail:  <simulandoenem@pitagoras.com.br> 

 
Contamos com a participação da sua Escola! 

 
 

 
Atenciosamente, 

 
Gerência de Soluções Pedagógicas 
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