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REGULAMENTO DO SIMULADO 2018 

O Simulado é uma atividade interdisciplinar que envolve todas as turmas dos 

Cursos Técnicos, da modalidade Integrado e faz parte de uma dentre as demais 

competições da Semana Cultural. 

Art. 1º - O objetivo maior do simulado é avaliar os conhecimentos dos alunos; 

ao mesmo tempo em que estimula a competição entre as turmas para a obtenção de 

pontos para a classificação final dos cursos; assim distribuídos: 

1º lugar – 1000 pontos 

2º lugar – 700 pontos 

3º lugar – 400 pontos 

§ 1º- A pontuação será obtida pela média de cada turma. Por sua vez, a 

pontuação final de cada curso será obtida pela soma das médias de cada turma por 

curso. 

§ 2º- Os alunos faltosos serão computados para obtenção das médias por turma. 

§ 3º- Os alunos que chegarem atrasados (após às 8h e após às 14h) não poderão 

realizar a prova, mas serão computados para efeito do cálculo da média por turma. 

§ 4º- Alunos desistentes e evadidos não serão computados para a obtenção da 

média por turma. 

 

DA REALIZAÇÃO DA PROVA: 

Art. 2º- A prova será realizada no dia 17 de agosto e iniciará às 8h e terminará 

às 11:45, para as turmas do turno Matutino. E iniciará às 14h e terminará às 17:45h, 

para as turmas do turno Vespertino. 

Art. 3º- Nenhum aluno poderá sair antes de uma hora e trinta minutos, a contar 

do início da prova. 

Ar.t 4º- Qualquer aluno terá um prazo de trinta minutos contados a partir do 

início da prova para irem ao banheiro. 



Art. 5º- Durante a realização das provas nenhum aluno poderá portar quaisquer 

tipos de aparelhos eletrônicos e de informática, inclusive acessórios e adereços. 

Art. 6º- Todas as bolsas, mochilas e livros ficarão dispostos em local definido 

pelos fiscais, ficando cada aluno somente com caneta azul ou preta, um lápis e uma 

borracha. 

Art. 7º- É proibido destacar folhas da prova, sob pena de a prova ser recolhida 

e atribuída nota ZERO ao aluno. 

Art. 8º- O gabarito deverá ser preenchido de acordo com as orientações que 

constarão na prova. 

Art. 9º- As questões do gabarito que não forem preenchidas conforme as 

orientações serão imediatamente anuladas e atribuídas nota ZERO. 

Art. 10º- Todos os gabaritos deverão ser assinados pelos alunos, assim como a 

folha de frequência; sob pena de ser atribuída nota ZERO ao aluno, caso não assine. 

 

DA PROVA: 

Art. 11º- As provas do Simulado para as turmas do 1º e do 2º ano constarão de 

60 (sessenta) questões; assim distribuídas: 

10 questões de Língua Portuguesa e Literatura; 

10 questões de Matemática; 

7 questões de História; 

7 questões de Geografia; 

7 questões de Biologia; 

7 questões de Química; 

7 questões de Física; 

5 questões de Língua Inglesa. 

 

§ 1º- As provas para as turmas do 3º ano constarão de 40 (quarenta) questões; 

assim distribuídas: 

20 questões de Língua Portuguesa e Literatura; 

20 questões de Matemática. 



DA DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS: 

Art. 12º- Os gabaritos das provas para as turmas do 1º e do 2º ano serão 

divulgados nos murais da Instituição a partir das 12:30h do mesmo dia da realização das 

provas. 

Art. 13º- As provas das turmas do 3º ano do turno Matutino serão recolhidas 

juntamente com os gabaritos, no momento da entrega destes. 

Art. 14º- As provas de todas as turmas do 3º ano estarão disponibilizadas 

somente na segunda feira, dia 20 de agosto, a partir das 8h da manhã, podendo o 

representante de cada turma ter acesso às provas junto a Comissão Organizadora do 

Simulado. 

Art. 15º- O gabarito das provas das turmas do 3º ano serão divulgados na 

segunda-feira, dia 20 de agosto, a partir das 10h da nos murais da instituição. 

§ 1º- O resultado final do Simulado só será divulgado durante a Semana 

Cultural. 

 

DOS RECURSOS: 

Art. 16º- Qualquer aluno poderá recorrer no prazo de até 24h, após o término 

da prova, no caso de questões que suscitem erros ou dúvidas, via requerimento, que 

poderá ser entregue a qualquer membro da Comissão. 

§ 1º- A Comissão deverá se manifestar para cada recurso, podendo até anular a 

questão, no prazo de 48h, após o recebimento do requerimento. 

§ 2º- No caso de questão anulada será considerado 1 ponto para todos os 

alunos. 

Art.17º- Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

do Simulado. 

 

                                       Manaus, 19 de junho de 2018 

                                  COMISSÃO DO SIMULADO 2018 


