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Simulado Estilo UFRGS 2018 | 3º ano – EM 

 

Prezada Família: 

Nos dias 12, 13, 14 e 16 de novembro, os estudantes do Terceirão farão um Simulado estilo UFRGS, que será 

avaliado como Teste 2, com peso de 1,5. A atividade objetiva preparar os estudantes para as avaliações externas e torná-

los capazes de sistematizar e demonstrar os conhecimentos aprendidos, até então, diante deste formato de avaliação. Por 

este motivo, a avaliação tem caráter cumulativo. 

Para que este momento ocorra com organização, salientamos as seguintes observações:  

O Simulado UFRGS acontecerá com a seguinte configuração de datas, horários e componentes curriculares: 

12/11 – segunda-feira 13/11 – terça-feira 14/11 – quarta-feira 16/11 – sexta-feira 

Prova I 

Física, Literatura, 

Língua Inglesa e 

Língua Espanhola 

Prova II 

Língua Portuguesa e 

Produção Textual 

(Redação) 

Prova III 

Biologia, Química e 

Geografia 

Prova IV 

História e Matemática 

Das 8h às 12h30 – Tempo mínimo para saída: às 10h05 

 

 O Simulado UFRGS terá caráter cumulativo, contendo os conteúdos trabalhados nos 1º, 2º e 3º trimestres, por 

se tratar de uma avaliação em modalidade especial. 

 Os estudantes terão 4 horas e 30 minutos (das 8h às 12h30) para a realização de cada prova agendada. 

 Cada componente curricular terá 25 questões, com exceção das Línguas Estrangeiras, seguindo a mesma 

sequência e ordem da avaliação da UFRGS. Assim, pedimos que os estudantes cheguem às 7h35, horário regular 

de aula, a fim de se organizarem. 

 O tempo mínimo de realização da prova é até às 10h05, estando os estudantes liberados após esse horário, caso 

tenham concluído a avaliação. 

 Não será permitido que o estudante porte, em aula, objetos como: celulares, ipad, ipod, ou qualquer aparelho 

eletrônico. Esses estão, inclusive, proibidos no momento da prova. O toque de aparelhos eletrônicos implicará 

recolhimento da prova. 

 O estudante deverá trazer, obrigatoriamente, o cartão de acesso, para o devido preenchimento do cartão de 

resposta. 

 O estudante que faltar durante o Simulado, somente terá direito à realização posterior desse em caso de doença 

e com apresentação de atestado médico. 

 A 2ª chamada da avaliação de Produção Textual acontecerá na primeira quinta-feira após o término do 

Simulado (22/11, às 13h40), na sala de Produção Textual, no 7ª Andar do Prédio B, no plantão deste 

componente curricular, mediante apresentação de justificativa protocolada na Coordenação de Pedagógica. 

 A 2ª chamada dos demais componentes curriculares ocorrerá em formato de teste, no período agendado no 

SUPERGUIA. 

  

Atenciosamente,          

Carla Spagnolo                                                    Vera Villanova 

Coordenação Pedagógica                                     Coordenação de Turno 

Circ. 613/2018/CP 

Porto Alegre, 09 de novembro 2018. 


