
Senhores(as) Comandantes e diretores (as), bom dia. 

 

Incumbiu-me o Sr. Major Cláudio, Chefe da DEEAS 3, de encaminhar o LINK 

dos TUTORIAIS dos Simulados do Specomvocê da Semana 9, que estarão 

disponíveis a partir do dia 05/06 (sexta- feira), e poderão ser realizadas pelos 

alunos até o dia 08/06 (segunda-feira). 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TmlzLnxZuvO_ZX9HT9QEiqoi-

DcODnhb?usp=sharing 

 

Para fins de alinhamento das informações e das ações técnicas entre as 

Unidades da rede CTPM, informamos: 

 

1. No Simuladinho (1º EFI), aluno terá o tempo LIVRE para responder as 

questões dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. 

No Simuladinho (2º ao 5º ano EFI), aluno terá o tempo LIVRE para responder 

as questões dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, Geografia e História. 

2. No Simulado (6º ao 9º ano EFII), o aluno terá o tempo de 2 horas, contado a 

partir de sua abertura, para responder as avaliações dos componentes 

curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e 

Língua Inglesa. ATENÇÃO: uma vez iniciado o simulado, o aluno terá 2 horas 

para finalizá-lo, sem possibilidade de interrupções, pausas ou chances extras, 

em UMA ÚNICA TENTATIVA; 

 

3.No Simulado CTPM (1º ao3º ano EM), o aluno terá 5 horas e 30 minutos, 

contado a partir de sua abertura para responder as avaliações das áreas de 

conhecimento de Linguagens e Ciências da Natureza, ao fim deste tempo o 

simulado ficará indisponível. ATENÇÃO: uma vez iniciado o simulado, o aluno 

terá 5 horas e 30 minutos para finalizá-lo, sem possibilidade de interrupções, 

pausas ou chances extras, em UMA ÚNICA TENTATIVA; 

 

4. Nenhuma falha individual, como "falha da internet", "ausência de luz" ou 

outros, será motivo para repetição da avaliação ou extensão do prazo. 

Lembramos que a ação é nacional. 

 

Reiteramos, que os Tutoriais deverão ser AMPLAMENTE divulgados à 

comunidade escolar. 

 

Respeitosamente, 

 

Viviane Godinho 

Assessora de Planejamento e Monitoramento de Qualidade Educacional 


