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EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DA PROVA INTERDISCIPLINAR E SIMULADO DO 

ENEM 2017 DO COLÉGIO MÃE DE DEUS 

1 – DA ORGANIZAÇÃO 

 A prova interdisciplinar e Simulado Enem 2017 será organizado pelo Colégio Mãe de Deus. 

2 – DOS PARTICIPANTES 

 Participarão desse evento todos os alunos matriculados na terceira série do Ensino Médio do Colégio Mãe 
de Deus, no ano de 2017. 

3 – DOS OBJETIVOS 

 3.1. Oportunizar aos educandos uma experiência preparatória ao Enem. 
 3.2. Avaliar o desempenho dos educandos em relação aos indicadores de saída de curso. 
 3.3. Diagnosticar o trabalho do Colégio em relação aos objetivos do curso do Ensino Médio. 

3.4. Planejar estratégias educativas para alcançar os objetivos desejados, de modo a construir as 
competências e habilidades necessárias, com vistas ao cumprimento dos indicadores de finalização do Ensino 
Médio, nesta instituição. 

3.5.Constituir parâmetros para a autoavaliação do PARTICIPANTE, com vista à continuidade de sua formação 
e à sua inserção no mercado de trabalho. 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O período das inscrições será de 06 de setembro de 2017. 
4.2. As inscrições serão realizadas em sala através de lista de inscrição a ser preenchida pelo candidato. 
4.3. Não será cobrada do candidato qualquer taxa de inscrição. 

5 – DA REALIZAÇÃO 

5.1.  A prova interdisciplinar  e Simulado Enem 2017 será realizado nos dias 10 e 16 de outubro de 2017, 

com início, pontualmente, às 7h30min.  

5.2.Os candidatos deverão estar no local 15 minutos antes do inicio das provas. 
5.3. As provas serão realizadas no Colégio Mãe de Deus. 

5.4. Os candidatos deverão comparecer aos respectivos locais de provas às 7h30min, munidos caneta 
esferográfica preta.  
Em hipótese alguma serão admitidos retardatários. 
5.5. A prova tem 180 questões de múltipla escolha distribuídas nas quatro áreas do conhecimento: Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, e, uma redação. 
 5.6. As provas serão realizadas nas seguintes datas e horários: 

Dia 10 de outubro – início às 7h30min com tempo de duração de 5h30min - Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

Dia 03 de junho – início às 7h30 min com duração de 4h30 min - Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.  
5.7. O candidato receberá uma folha de respostas que deverá ser preenchida com caneta esferográfica preta. 
Serão consideradas nulas as questões que não apresentarem resposta assinalada ou com mais de uma 
resposta. 
5.8. O candidato poderá retirar-se da sala de provas, apenas, depois de transcorridas duas hora do início da 
prova. 

6 –  DOS RESULTADOS 

6.1. Os resultados farão parte da avaliação parcial do educando, relativa ao segundo trimestre.  

7 – DAS RESPONSABILIDADES DO COLÉGIO 

7.1. Planejar e organizar o evento. 
7.2. Fornecer aos alunos fichas de inscrição, com as devidas instruções de preenchimento, em prazo hábil. 
7.3. Elaborar, imprimir e aplicar as provas. 
7.4. Fornecer a listagem dos resultados. 
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