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SIMULADOS ENEM

APRESENTAÇÃO
A partir de 2020 o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passou a ter duas modalidades de provas, 
as impressas e as digitais, com a mesma estrutura para os dois exames. São aplicadas quatro provas 
objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa. 

Os candidatos a uma vaga no ensino superior se dedicam ao estudo com muita antecedência, visando tirar 
as melhores notas no ENEM. Por isso, a Rede Tribuna publica, gratuitamente, fascículos com questões para 
simulação de prova, proporcionando aos estudantes conteúdo exclusivo e atualizado para treinar e testar 
seus conhecimentos. 

O material representa uma excelente oportunidade para o patrocinador fazer parte da vida do estudante, 
exatamente quando ele se prepara para um dos exames mais importantes da sua vida.

FASCÍCULOS
São 09 fascículos (08 + 1 de revisão geral) com conteúdo prático para estudo (questões simuladas), dividido 
entre as quatro Áreas de Conhecimento.

Simulados ENEMENEM



VIDEOAULAS
Para cada simulado, uma videoaula com questões resolvidas 
é disponibilizada no Tribuna Online, aprimorando ainda mais a 
experiência do estudante com a prova do ENEM.

PUBLICAÇÕES
As publicações serão feitas sempre às terças e quartas-feiras, 
com a seguinte ordem de publicação:

• Fascículos 01 e 05 – Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias

• Fascículos 02 e 06 - Ciências Humanas e Suas Tecnologias

• Fascículos 03 e 07 - Matemática e Suas Tecnologias

• Fascículos 04 e 08 - Ciências da Natureza e Suas Tecnologias

• Fascículo 09 – Revisão



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 80 inserções na TV Tribuna/SBT

• 01 anúncio de 01 página no jornal A Tribuna

• 09 anúncios de 40cm/col no jornal A Tribuna

• 90 inserções na Legal FM

• 90 inserções na Tribuna FM Vitória

• 90 inserções na Tribuna FM Cachoeiro

• 18 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 01 hot site no Tribuna Online

• 09 capas dos fascículos

• Páginas internas dos fascículos

NÚMERO DE COTAS:
04 (quatro)

VALOR DA COTA
R$ 559.835,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e 
trinta e cinco reais)
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