PROJETO DE SIMULADOS
2017
EXTENSIVO NOITE
a) PROVAS “D”:
Provas dissertativas, produzidas pela equipe de coordenação do Singular Anglo Vestibulares. São
simulados de conhecimentos específicos, elaboradas nos moldes das 2as fases dos vestibulares das
universidades públicas de São Paulo: FUVEST, UNICAMP, UNESP e UNIFESP:
•
D1 e D3 – prova de conhecimentos específicos de matemática, física, química e
biologia: 12 questões, 3 de cada matéria, 4h de prova. Valor 120 pontos, 10 pontos por questão;
Conteúdo controlado.
•
D2 e D4 – prova de conhecimentos específicos de geografia, história, literatura,
gramática e texto: 12 questões, 3 de cada matéria, 4h de prova. Valor 120 pontos, 10 pontos por
questão; Conteúdo controlado.
b) PROVAS “P”:
•
P1, P2, P3 e P4 – são provas elaboradas para simular as 1ª fases dos vestibulares
das universidades estaduais de São Paulo e ENEM. Conteúdo controlado.
c) PROVAS “R”:
São os simulados de Redação, produzidos pela equipe do Singular Anglo Vestibulares, com duração
de 1,5h.
•
•

R1 – prova de redação, nos moldes da 2ª fase da FUVEST. Valor 100 pontos.
R2 – prova de redação, nos moldes da 2ª fase da UNICAMP. Valor 100 pontos.

d) Simulado completo da 2ª fase da FUVEST:
Serão 3 dias de provas consecutivos, aplicadas no mês de dezembro, durante a revisão final, nos
moldes exatos da FUVEST:
1º DIA: prova dissertativa de português, com 10 questões dissertativas e mais uma redação. 4h de
duração.
2º DIA: prova de conhecimentos gerais, dissertativa de todas as disciplinas (exceto Português). 4
horas de duração, 16 questões. Valor 160 pontos, 10 pontos por questão.
3º DIA: prova de conhecimentos específicos das matérias destinadas a cada carreira. 12 questões.
Valor 120 pontos, 10 pontos por questão. 4h de duração.

e) Simulados ENEM:
Completos – Serão 4 simulados completos ao longo do ano, dois no primeiro semestre e outros dois
no segundo semestre. Dois dias de prova, consecutivos, sábado e domingo, com redação!
Compactos – Serão 2 provas em duas datas ao longo do ano, uma em cada semestre. 90 questões
de todas as disciplinas, sem redação!

