
 

 

Brasília, 28 de março de 2022. 

Comunicado 

 

Assunto: Simulados PAS e ENEM/ 1ª e 2ª Séries 

 

Responsáveis e estudantes, sabendo da relevância do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM-  e também do Programa de Avaliação Seriada – PAS- realizado pela Universidade de Brasília, 

o colégio Sigma oportuniza aos seus estudantes a participação em simulações tanto do ciclo de provas 

modelo Enem, quanto do modelo PAS, uma vez que são avaliações com características específicas. 

-ENEM: é uma prova realizada ao final do Ensino Médio, com objetivo de avaliar o desempenho 

escolar dos estudantes, ao término da educação básica.  As notas do Enem podem ser usadas para 

acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de 

educação superior portuguesas, assim como em processo seletivo específico da UnB. Os participantes 

fazem provas de quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências 

humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, 

que, ao todo, somam 180 questões objetivas (múltipla escolha), além de uma redação, que exige o 

desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, a partir de uma situação-problema. Para 

maiores informações, acessem       https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-

exames-educacionais/enem. 

-PAS: é um processo seletivo da Universidade de Brasília (UnB), realizado ao longo dos três anos do 

Ensino Médio regular. As provas são interdisciplinares, com o objetivo de verificar o desempenho 

das competências e habilidades desejadas para os futuros universitários. A avaliação valoriza a 

aprendizagem escolar, mas não se detém aos conhecimentos isolados das disciplinas.  Todas as 

orientações para os estudos, para o trabalho escolar e para a elaboração das provas estão nas 

Matrizes de Referência de cada etapa do PAS/UnB, que serão estudadas ao longo de cada série, nas 

mais diversas áreas do conhecimento. Para maiores informações, acesse  

https://www.cebraspe.org.br/pas-unb 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem
https://www.cebraspe.org.br/pas-unb


 

 

Dessa forma, é fundamental que o aluno, ao longo de todo Ensino Médio, ambiente-se tanto com 

as questões modelo ENEM, quanto com a prova modelo PAS. Para isso, a participação nas simulações 

dessas duas provas é de suma importância.   

Realizaremos quatro simulados modelo PAS, que acontecerão de forma presencial, na 

unidade em que o aluno estuda. 

 

 

 

 

 

 

 

Os simulados ENEM serão realizados em parceria com a plataforma Plurall. Essa simulação 

é optativa e acontecerá em ambiente virtual. Seguem detalhes sobre datas e horários das aplicações. 

EDIÇÃO DATA ÁREA DE CONHECIMENTO HORÁRIO DE INÍCIO HORÁRIO DE TÉRMINO 

1ª 03/04 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

13h 18h30 

10/04 Matemática e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias 

13h 18h 

2ª 15/05 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias  

13h 18h30 

22/05 Matemática e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias       

13h 18h 

3ª 05/06 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

13h 18h30 

SIMULADO PAS 

1º Período 9 de abril  (Sábado) 8h às 13h 

2º Período 29 de junho  (Quarta) 14h às 19h 

3º Período 10 de setembro (Sábado) 8h às 13h 

4º Período 5 de novembro (Sábado) 8h às 13h 



 

 

12/06 Matemática e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias 

13h 18h 

4ª 21/08 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

13h 18h30 

28/08 Matemática e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias 

13h   18h 

5ª 18/09 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

13h 18h30 

25/09 Matemática e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias 

13h 18h 

 

Para que o estudante possa participar do Simulado no Modelo Digital, ele deverá acessar a 

plataforma Plurall, ambiente confortável para a maioria dos estudantes, onde será realizada a 

atividade no dia e horário já apresentados no quadro acima. Maiores detalhes sobre acesso, formato 

e outros, sugerimos que o estudante consulte, com antecedência, o tutorial explicativo do Simulado 

Modelo Digital através do página: https://drive.google.com/file/d/1yS8-

HzjmJ25VJowyhpZtyPRtBa6d2Gg9/view . 

  

Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

                                                            Equipe Pedagógica Ensino Médio 

  

https://drive.google.com/file/d/1yS8-HzjmJ25VJowyhpZtyPRtBa6d2Gg9/view
https://drive.google.com/file/d/1yS8-HzjmJ25VJowyhpZtyPRtBa6d2Gg9/view

