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CALENDÁRIO DE SIMULADOS – SIMULADO 1 
EsPCEx 

    O que vai cair no simulado? 

Prova de: Professor (a) Organizador Conteúdo da Apostila que você deve estudar: 

Português Cleusa 
Semântica, Ortografia, Os Porquês, Acentuação e 
Estrutura e formação das palavras. Classes de palavras. 

Literatura Saad 
Quinhentismo (lit. de informação e catequética/jesuítica); 
Barroco & Arcadismo. 

Matemática Diego 
Conjuntos, Funções, Matrizes, Determinantes e 
Sistemas Lineares 

Química Araújo 

Sistemas materiais; Separação de misturas; Modelos 
atômicos; Distribuição eletrônica; Números quânticos; 
Tabela Periódica e Ligação Química; Leis de Lavoisier e 
Proust; Tipos de reações químicas e Ajuste de 
coeficientes em equações químicas. 

Física Erick Barcelos 

Introdução a Cinemática 

MRU 

MRUV 

Movimentos em duas dimensões 

Dinâmica 

História Paula Idade Média até revoluções inglesas 

Geografia Samuel 
Cartografia; Movimentos da Terra; Geologia; 
Geomorfologia e Solos 

Inglês Saad 
Substituição de termos; Vocabulário; Uso dos pronomes 
pessoais e demonstrativos; Tempos verbais (presente 
contínuo, simples e passado); Compreensão textual. 

 

ORIENTAÇÕES E DATAS DOS SIMULADOS: 

 

 
 

• Não é permitido chegar atrasado. 

• Durante a avaliação, não é permitido pedir material emprestado ao colega. Cada aluno deverá ter o cuidado 
de trazer de casa todo o material necessário (lápis, borracha, caneta, régua, lapiseira, grafite, etc.). 

• O simulado deverá ser feito em sua turma.  

• A prova e a grade de respostas deverão ser preenchidas à caneta (azul ou preta). Não pode ser rasurada.  

• A duração da prova será de 04 horas.  

• Em hipótese alguma, será permitida a consulta a qualquer material ou qualquer colega. Qualquer 
possibilidade de “cola” implicará a nota zero na avaliação.  

• Não será permitido o uso de nenhum aparelho eletrônico. 

• Sugerimos que os alunos tragam algum material de leitura para que, após a conclusão das provas, possam 
ocupar o tempo produtivamente, mantendo silêncio no ambiente de trabalho.  
 

DESEJAMOS UM ÓTIMO SIMULADO A TODOS!!! ☺ 
 


