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Simulados ENEM 2019 

➢ Informações e instruções Gerais  

(Para estudantes do Integrado e professores da Formação Geral) 

 

1. Serão aplicados dois (02) simulados nesse ano letivo; 

2. Cada simulado será realizado em dois (02) dias; 

3. O primeiro dia será destinado as disciplinas de Linguagens e Códigos e suas tecnologias 

(Português, Artes, Educação Física e Inglês/Espanhol) e Ciências Humanas e suas tecnologias 

(História, Geografia, Filosofia e Sociologia); 

4. O segundo dia será destinado as disciplinas de Ciências da Natureza e suas tecnologias (Física, 

Química e Biologia) e Matemática e suas tecnologias; 

5. Todos os estudantes dos cursos Técnico Integrado em Multimídia, Meio Ambiente e Recursos 

Pesqueiros farão as provas (1°, 2° e 3° ano); 

6. Apenas o simulado do 3° ano terá Redação, que ocorrerá junto a prova de Linguagens, Códigos 

e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias; 

7. A quantidade de questões nas provas aumentará de acordo com a série, estudantes do 1° ano 

farão 45 questões em cada dia (total de 90 questões), estudantes do 2° ano farão 60 questões 

em cada dia (total de 120 questões), estudantes do 3° ano farão 90 questões + Redação no 

primeiro dia e 90 questões no segundo dia (total de 180 questões + Redação); 

8. As provas terão duração de quatro (04) horas para 1° e 2° ano, e cinco (05) horas para o 3° ano; 

9. Todas as provas serão aplicadas no turno vespertino (a tarde), tendo início às 12:30, finalizando 

às 16:30 para as turmas do 1° e 2° ano e às 17:30 para as turmas de 3° ano; 

10. Os simulados ocorrerão no segundo e terceiro (2° e 3°) bimestre desse ano letivo; 

11. As datas previstas para o simulado são: 29/07/2019 (segunda-feira) e 02/08/2019 (sexta-feira) 

para o 2° bimestre e 30/09/209 (segunda-feira) e 04/10/2019 (sexta-feira) para o 3° bimestre; 

12. Não será permitido, durante a realização das provas, que o estudante porte qualquer aparelho 

eletrônico (celular, smartphone, calculadora, fone de ouvido, etc.) 

13. Não será permitido, durante a aplicação qualquer tipo de consulta a livros, apostilas ou 

anotações; 

14. A folha de respostas deve ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. 

15. Para o primeiro dia de aplicação de cada bimestre (Linguagens e Ciências Humanas), será 

passado uma lista para perguntar a preferência do estudante quanto a língua estrangeira. O 

estudante deve escolher entre Inglês ou Espanhol, não podendo fazer as questões das duas 

disciplinas; 

16. O estudante que marcar as questões das duas disciplinas (Inglês e Espanhol ao mesmo tempo) 

ficará com nota zero (0) nessas provas, independentemente do número de acertos; 

17. O estudante deverá apresentar documento com foto para realizar a prova, podendo ser: Carteira 

de identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte ou Carteira Nacional de 

Habilitação (apenas para estudantes do 1° ano será permitido Carteira de Estudante, sendo 

recomendado aos estudantes que ainda não possuem um documento de identificação, 

providenciar); 

18. Não será permitido acesso a prova ao estudante que chegar atrasado, por qualquer justificativa, 

ficando esse estudante com nota zero (0); 
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19. Não haverá reposição do simulado, o estudante que perder a prova deverá procurar todos os 

professores de formação geral para realizar reposição ou recuperação em cada disciplina da 

prova; 

20. O tempo mínimo de permanência na sala por parte do estudante será de duas (02) horas; 

21. Para estudantes do 3° ano, haverá uma folha de rascunho para a prova de Redação junto a 

proposta da mesma na prova de Linguagens e Códigos e suas tecnologias; 

22. Após o tempo mínimo de permanência o estudante poderá sair com o caderno de questões, bem 

como o rascunho da redação no caso do 3° ano; 

23. Será feita uma média geral com todas as áreas de conhecimento (inclusive Redação para os 

estudantes do 3° ano) e atribuída uma pontuação de 0 a 100 aos estudantes em todas as 

disciplinas de Formação Geral; 

 

24. O estudante que acertar o maior número de questões servirá de parâmetro, terá nota 100 

(mesmo que não tenha acertado todas as questões) e a diferença entre nota máxima e 

pontuação inicial será adicionada a todos os estudantes da série; 

Exemplo: Suponha que dentre as três turmas de 2° ano, de um total de 120 questões (60 em 

cada dia), Joãozinho de RP acertou 80 questões e foi o melhor colocado dentre todos os 

estudantes do 2° ano de todos os cursos, sua nota será 100 e todos os demais colegas receberão 

40 (120 – 80) questões a mais para sua nota, logo, o estudante que acertar um total 60 questões, 

e que deveria tirar nota 50 (metade da pontuação total, uma vez que acertou metade do total de 

questões), receberá 40 questões a mais, portanto 60 + 40 = 100 e terá nota 83 
100

100
120

 
 

 
; 

Fórmula: 
( )

100
TQ MA QA

N
TQ

− +  =  , onde N  é a nota, TQ  é o total de questões, MA  é o 

maior número de acertos e QA  é a quantidade de acertos do estudante que deseja saber a nota; 

25. Para os estudantes do 3° ano, suas Redações serão corrigidas de 0 a 1000 (assim como no ENEM) 

e será feita uma média ponderada para obtenção do média final, sendo atribuído peso 4 a nota 

da prova objetiva e peso 1 a nota da Redação, considerando portanto 20% da pontuação total 

do simulado para Redação; 

Exemplo: Se o estudante tirou nota 83 nas questões objetivas e fez 700 pontos na redação, sua 

nota será 80 
4 83 1 70

5

 +  
 
 

; 

Fórmula: 
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5

R
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NF

 + 

= , onde NF  é a nota final, N  é a nota da prova objetiva e R  é a 

nota da redação; 

26. Todas as notas ficarão na responsabilidade do professor Diego Ayllo e serão enviadas para os 

demais professores com todos os cálculos já executados, para que os mesmos apenas registrem 

em seus respectivos diários, visando o prazo de 06/08/2019 (terça-feira) para o simulado do 2° 

bimestre e 08/10/2019 (terça-feira) para o simulado do 3° bimestre; 

27. Os professores de Língua Portuguesa ficarão responsáveis pelas correções das Redações dos 

estudantes do 3° ano, visando o prazo de 05/08/2019 (segunda-feira) para o simulado do 2° 

bimestre e 07/10/2019 (segunda-feira) para o simulado do 3° bimestre; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Campus Cabedelo 
 

 
 

28. Os conteúdos dos simulados serão acumulativos para todas as séries, podendo as provas do 3° 

ano conter questões de conteúdos vistos no 1° e/ou 2° ano do Ensino Médio, bem como nas 

provas do 2° ano podendo conter questões de conteúdos vistos no 1° ano e as provas do 1° ano 

do 3° bimestre podendo conter conteúdos vistos no 1° e 2° bimestre e conteúdos do Ensino 

Fundamental que são cobrados na prova do ENEM; 

29. O quantitativo de questões está indicado na tabela a seguir:  

 

Disciplinas 

Quantitativo 

de questões 

do 1° ano 

Quantitativo 

de questões 

do 2° ano 

Quantitativo de questões do 

3° ano 

Português  10 14 20 + Proposta de Redação 

Artes +Literatura 5 6 10 

Educação Física 4 5 8 

Inglês/ Espanhol 4 5 7 

História 7 10 15 

Geografia 6 8 12 

Filosofia 5 6 9 

Sociologia 5 6 9 

Física 7 10 15 

Química 7 10 15 

Biologia 8 10 15 

Matemática 22 30 45 

Total 90 120 180 

 

30. Todas as questões serão de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão e apenas uma 

correta; 

31. As questões do simulado podem exigir conhecimento de mais de uma disciplina, caracterizando 

assim a interdisciplinaridade. 


