SIMULADO DO ENEM 2016
Para participar do Simulado do Enem 2016 não é necessário fazer
agendamento para realização das provas. Os alunos participarão de forma
independente e de acordo com a sua disponibilidade, desde que dentro do prazo
indicado pelo Educacional.
Esse formato não impossibilita o professor de programar a atividade para
todo o grupo de alunos em data e horário específicos. O Educacional não precisará
ser informado, e a comunicação deverá ser feita diretamente aos alunos.
Sendo assim, o professor pode optar entre:
- divulgar o Simulado e o concurso de redação;
- permitir que os alunos resolvam as questões e testem seus conhecimentos
para as provas do Enem, conforme sua disponibilidade de horário;
- reunir a turma para fazer a prova em local, dia e horário previamente
combinados.
É importante salientar que, independentemente da opção escolhida, o
professor terá acesso, após a divulgação dos resultados das provas, aos gráficos
com estatísticas de acerto/erro de questões por aluno, por turma e por área do
conhecimento.
O Simulado enfoca os eixos temáticos definidos pelo Enem. Após a correção
das provas, o Educacional divulgará estatísticas e relatórios que permitirão realizar
análises sobre o desempenho dos estudantes. Agregando esses recursos ao
trabalho de preparação, os estudantes aumentam consideravelmente suas chances
de sucesso nessa prova nacional.
Prepare seus alunos e estimule-os a participar e avaliar seus conhecimentos!

Veja a seguir o regulamento divulgado aos estudantes.
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REGULAMENTO
1. DO SIMULADO
1.1. O Simulado do Enem 2016 consiste em um conjunto de provas a serem
realizadas on-line no Educacional com o objetivo de possibilitar aos estudantes de
Ensino Médio uma avaliação prévia sobre sua preparação para o exame oficial.
1.2. O Simulado compõe-se de provas com questões objetivas e de redação,
conforme detalhamento no capítulo 3.
1.3. Não há indicação de conteúdo específico para cada prova do Simulado.
Ele está de acordo com a prova oficial do Enem e aborda os assuntos estudados no
Ensino Médio.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Para participação no Simulado, não é necessário inscrever-se.
2.2 O aluno que quiser participar deverá acessar as provas no Educacional,
na seção Enem, usando seu login e sua senha.
2.3 Somente alunos do Ensino Médio poderão realizar o Simulado.
2.4 O aluno que perder a conexão com a Internet ou tiver algum problema
que o impeça de finalizar as provas no período estipulado poderá continuá-las em
outro momento. Para isso, deverá clicar no botão "reabrir prova", na seção Enem. A
reabertura será automática, e o sistema calculará o tempo restante em relação ao
já realizado (considerando sua última interação).
2.4.1 Cada aluno poderá efetuar as provas do Simulado apenas uma
vez.
2.5 Para a resolução da prova de Língua Estrangeira, o aluno deverá
selecionar sua opção – Língua Inglesa ou Língua Espanhola – antes de iniciála, não sendo possível alterar essa opção.
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3. DA PROVA
3.1 As provas serão realizadas exclusivamente de forma on-line no
Educacional.
3.2 As provas estarão disponíveis para os alunos somente no período de 01
de agosto a 02 de setembro de 2016.
3.3 O Simulado será composto de quatro provas e redação:
3.3.1 Prova 1 – Ciências da Natureza e suas tecnologias;
3.3.2 Prova 2 – Ciências Humanas e suas tecnologias;
3.3.3 Prova 3 – Matemática e suas tecnologias;
3.3.4 Prova 4 – Linguagens, Códigos e suas tecnologias;
3.3.5 Redação.
3.4. Cada prova será constituída de 45 questões de simples escolha,
conforme segue:
3.4.1 Ciências da Natureza e suas tecnologias – 45 questões
distribuídas entre Biologia, Física e Química;
3.4.2 Ciências Humanas e suas tecnologias – 45 questões distribuídas
entre Geografia, História, Filosofia e Sociologia;
3.4.3 Matemática e suas tecnologias – 45 questões de Matemática;
3.4.4 Linguagens, Códigos e suas tecnologias

– 45 questões

distribuídas entre Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física e
Língua Estrangeira (inglês ou espanhol).
3.5 A duração das provas será a seguinte:
3.5.1 Prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências
Humanas e suas tecnologias – cinco horas;
3.5.2 Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Matemática e suas
tecnologias e Redação – seis horas.
3.5.3 O tempo de resolução passa a contar a partir do momento em
que o aluno fizer o primeiro acesso à prova.
3.6 As provas contêm questões com pesos diferentes, conforme o nível de
dificuldade. Não estará disponível para o aluno o valor de cada questão.
3.7 Decorrido o tempo previsto para cada prova, ela será encerrada
automaticamente, independentemente da quantidade de questões respondidas.
3.7.1 Depois de encerrado o tempo determinado para a resolução da prova,
não é possível reabri-la para finalização.
3.8 A redação deverá ser redigida em formulário específico e enviada dentro
do tempo previsto para a prova.
3.9 Após responder a todas as questões, o aluno deve clicar no botão
“Encerrar avaliação”. Essa operação contabilizará os pontos na prova em questão.
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3.10 Após encerrada, a avaliação NÃO será reaberta.
4. CRONOGRAMA







Publicação do regulamento: 16 de junho.
Provas: de 01 de agosto a 02 de setembro.
Publicação do gabarito: 14 de setembro.
Envio de recursos: de 15 a 16 de setembro.
Publicação dos resultados: 26 de setembro.

5. DA PONTUAÇÃO
4.1 Cada prova contém questões que valem 1, 2 ou 3 pontos, conforme o
nível de dificuldade. A seguir, apresenta-se a pontuação máxima de cada prova.
4.1.1 Ciências da Natureza e suas tecnologias = 90 pontos;
4.1.2 Ciências Humanas e suas tecnologias = 90 pontos;
4.1.3 Matemática e suas tecnologias = 90 pontos;
4.1.4 Linguagens, Códigos e suas tecnologias = 90 pontos;
4.1.5 Redação = 40 pontos.
6. DA CORREÇÃO
5.1 O gabarito das provas objetivas estará disponível no dia 14 de setembro
2016.
5.2 Somente os alunos que responderem a no mínimo 70% das provas
objetivas terão suas redações corrigidas.
6. DOS RECURSOS
6.1 Os usuários poderão protocolar recursos para questões que considerem
duvidosas, o que deverão fazer em formulário on-line, disponível nos dias 15 e 16
de setembro de 2016. Qualquer outro meio de solicitação será considerado inválido.
6.2

O

recurso

deverá

indicar

a

questão

e

o

respectivo

problema

apresentado.
6.3 Os recursos destinam-se a questionamento sobre as questões das
provas. Outros tipos de solicitação não serão considerados.
7. DOS RESULTADOS
7.1 O resultado do Simulado estará disponível a partir do dia 26 de
setembro de 2016.
7.2 Cada aluno poderá verificar seu desempenho e o comparativo em
relação à média de sua escola e à média nacional.
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7.3 Os professores terão acesso ao desempenho de cada aluno e ao de suas
turmas.
8. DO RANKING
8.1 Todos os alunos que realizarem a prova entrarão no ranking nacional de
médias.
8.1.1 Haverá um ranking nacional de médias por escola e por série.
8.2 Para alunos que obtiverem a mesma pontuação, a nota da redação será
utilizada como critério de desempate.
9. DA SEGURANÇA E DO ACESSO À PROVA
9.1 Para realização das provas, cada usuário deverá usar seu login e sua
senha.
9.2 A infraestrutura tecnológica para acesso às provas é de responsabilidade
do usuário. O Educacional não se responsabiliza por problemas como perda e
incapacidade de conexão com a Internet.
9.3. O Simulado é uma forma de autoavaliação, portanto cabe a cada
estudante a responsabilidade de realizar as provas de forma ética e idônea. Caso
contrário, a autoavaliação perderá o sentido.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento
serão resolvidos pela comissão organizadora do Simulado.
11. CONCURSO DE REDAÇÃO
11.1. Todos os alunos que responderem a no mínimo 70% das provas
objetivas terão suas redações corrigidas e estarão participando de um concurso que
premiará as três melhores produções, selecionadas pela banca de especialistas do
Educacional. Os três autores ganharão prêmios e destaque na página do Simulado
Enem.
11.2. O júri oficial, formado por especialistas do Educacional, premiará os
três participantes produtores das melhores redações com *Smartphones Positivo.
* A definição do modelo está sujeita à disponibilidade em estoque no
momento da premiação.
Esperamos contar com a participação de todos os estudantes neste desafio de
aprimorar e superar conhecimentos!
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