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XXVIII VESTIBULAR SIMULADO 9º ANO DO EF AO 2º ANO DO EM 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Prezados Responsáveis e Alunos(as), 

 

Para possibilitar uma experiência completa com relação ao Enem, o Colégio Santa Cecília realizará o 

XXVIII VESTIBULAR SIMULADO (VS). Serão 180 itens e a Redação (apenas para os alunos do 1º e 2º ano do 

EM), avaliados em dois dias de provas, em formato presencial e remoto, à escolha do aluno. 

Formato presencial: a prova acontecerá na Escola, mediante inscrição prévia. 

Formato remoto: a prova acontecerá na plataforma Google Classroom, mediante inscrição prévia, e 

será utilizado o Google Forms para leitura dos resultados. 

Melhorar a sua aprendizagem, preparar-se emocionalmente, treinar o tempo de resposta às questões, 

conhecer o estilo da prova, compreender o domínio das habilidades e competências, identificar os pontos mais 

fortes e os que precisam melhorar relacionados ao seu conhecimento, ganhar segurança e confiança para o 

grande dia, são alguns dos benefícios que fazem com que o VESTIBULAR SIMULADO (VS) se torne uma 

oportunidade única para os nossos alunos. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

Datas: 21 de novembro de 2020 (sábado), das 12h30 às 18h 

            27 de novembro de 2020 (sexta), das 12h30 às 17h30 

 

INSCRIÇÕES: 

• As inscrições deverão ser feitas através do site www.santacecilia.com.br. 

• Período de Inscrição: 14 a 23 de outubro, até 23h59. 

• Após a inscrição, conferir a confirmação no seu e-mail. 

http://www.santacecilia.com.br/
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REGULAMENTO PRESENCIAL: 
 

• Local de realização: Colégio Santa Cecília 

• Abertura do portão (P2): 11h 

• Fechamento do portão (P2): 12h 

• Abertura das salas: 12h 

• Início das provas: 12h30 

 
 

1. Ficar atento ao horário de abertura e fechamento do portão (P2) e início das provas. 

2. É obrigatória a inscrição para realização do Vestibular Simulado. 

3. Não será permitida a entrada de alunos após o fechamento do portão. 

4. O(A) aluno(a) deverá usar uniforme ou blusa de projetos, calça jeans, sapato, tênis ou sandália e estar 

usando máscara (levar uma quantidade suficiente para troca a cada 3 horas ou em situações 

específicas). 

5. É obrigatória a apresentação do cartão de acesso na entrada. 

6. Será permitida apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. 

7. É permitido que o aluno traga lanche e água para a prova. 

8. O aluno não pode, sob pena de eliminação, utilizar quaisquer dispositivos eletrônicos, o que inclui 

calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, smartphones, tablets, smartwatch ou qualquer receptor 

ou transmissor de dados e mensagens. 

9. O aluno só poderá sair de sala após 2 horas do início do Simulado. 

10. O caderno de provas não poderá ser levado pelo aluno. Ele será devolvido na segunda-feira após a 

realização do Simulado. 

11. As avaliações serão compostas por questões de múltipla escolha (ABCDE) e somente 1 item deve ser 

marcado como verdadeiro. 

12. Quantidade de questões por Área de Conhecimento: 

✓ Linguagens – 45 questões mais a Redação; 

✓ Ciências da Natureza – 45 questões; 

✓ Ciências Humanas – 45 questões; 

✓ Matemática – 45 questões. 

13. A prova de Redação do 1º e 2º ano não será obrigatória, mas, se realizada, será utilizada como nota 

de Avaliação Global – AG da 3ª etapa de estudos.  

14. O aluno que não se inscrever no Vestibular Simulado ou não realizar a Redação fará Avaliação Global 

de Redação na data estipulada no calendário interno escolar, referente à 3ª etapa. 

15. O gabarito oficial estará disponível no site da Escola e na Sala do Vestibular Simulado, a partir das 

20h, no mesmo dia da realização do Vestibular Simulado. 

16. Orientamos que o aluno traga o seu álcool em gel e chegue cedo para passar por todos os 

procedimentos de segurança e desinfecção. 
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REGULAMENTO REMOTO: 
 

• Local de realização: Plataforma Google Classroom  

• Orientações iniciais: Via Google Meet, às 12h 

• Início das provas: 12h30 

 
1. Ficar atento ao horário do encontro sobre as orientações gerais (Google Meet) e início das provas. 

2. É obrigatória a inscrição para realização do Vestibular Simulado. 

3. O acesso à sala para realização da atividade será exclusivamente com o e-mail institucional do aluno. 

4. As avaliações serão compostas por questões de múltipla escolha (ABCDE) e serão disponibilizadas por 

meio da plataforma Google Classroom (COLÉGIO SANTA CECÍLIA EM CASA), na “SALA VESTIBULAR 

SIMULADO”, em formato PDF, e somente a marcação do gabarito será com a utilização da ferramenta 

Google Formulário, nas datas e horários informados neste regulamento. 

5. As questões são de múltipla escolha (ABCDE) e somente 1 item deve ser marcado como verdadeiro. 

6. Quantidade de questões por Área de Conhecimento: 

✓ Linguagens – 45 questões mais a Redação; 

✓ Ciências da Natureza – 45 questões; 

✓ Ciências Humanas – 45 questões; 

✓ Matemática – 45 questões. 

7. O gabarito para marcação das respostas ficará disponível a partir das 14h30. 

8. Após o envio do gabarito, pedimos que o aluno verifique na sua caixa de e-mails a confirmação das 

suas respostas, pois isso garantirá a comprovação da realização do Vestibular Simulado. 

9. O gabarito oficial estará disponível no site da Escola e na Sala do Vestibular Simulado, a partir das 

20h, no mesmo dia da realização do Vestibular Simulado. 

10. A prova de Redação do 1º e 2º ano não será obrigatória, mas, se realizada, será utilizada como nota 

de Avaliação Global – AG da 3ª etapa de estudos.  

11. O aluno que não se inscrever no Vestibular Simulado ou não realizar a Redação fará Avaliação Global 

de Redação na data estipulada no calendário interno escolar, referente à 3ª etapa. 

12. É importante que o aluno reserve um local tranquilo, silencioso e deixe próximo o que vai precisar para 

a realização do Vestibular Simulado, tais como: lápis, caneta, borracha, papel para cálculos. 

13. Sugerimos que o aluno, ao resolver o Vestibular Simulado, vá registrando suas respostas em uma 

folha à parte, para o caso de ocorrer queda de conexão ou até mesmo de energia. 

14. É possível que os alunos solicitem ajuda no momento da avaliação. Isso é natural, pois assim o fariam 

se estivessem na Escola. No entanto, é importante que eles sejam estimulados e que façam com 

autonomia. 

15. Temos uma ótima oportunidade para conversar sobre valores éticos envolvidos em um processo 

avaliativo como esse. Orientá-los a não consultar materiais e encorajá-los a se mostrar nos seus 

acertos e dificuldades, com confiança de que os resultados ajudarão para o seu crescimento. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES PARA O VESTIBULAR PRESENCIAL OU REMOTO: 

 

1. Programa – Os conteúdos mais relevantes estudados no decorrer do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano) e Ensino Médio até a semana de realização do Vestibular Simulado. 

2. Bonificação – Aos alunos que obtiverem notas diferentes de zero (0,0) serão atribuídos até dois (2,0) 

pontos na média proporcionais em sistema de escore padrão, em cada disciplina, exceto Redação. 

3. Critérios de desempate – Em caso de empate, serão seguidos os seguintes critérios: 

1. A maior nota em Linguagens; 

2. A maior nota em Matemática; 

3. A maior nota em Ciências da Natureza; 

4. A maior nota em Ciências Humanas. 

 

 

PROVA 01 – 21/11/2020 (sábado) - Horário da prova: 12h30 às 18h 

 

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 9º ano 1º  ano 2º ano 

Português 25 15 20 

Artes  ---- 05 ---- 

Literatura 10 15 15 

Língua Estrangeira 10 10 10 

Redação ----- Proposta  Proposta 

 

• Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 9º ano 1º e 2º ano 

Geografia 20 15 

História 20 15 

Filosofia 05 08 

Sociologia ---- 07 

 
 

PROVA 02 – 27/11/2020 (sexta) - Horário da prova: 12h30 às 17h30 

 
• Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 9º ano 1º e 2º ano 

Física 15 15 

Química 15 15 

Biologia 15 15 

 
• Matemática e suas Tecnologias 

 9º ano 1º e 2º ano 

Matemática 45 45 

 
 
 
 
 

Comissão Organizadora – SOT e SOP 


