
A EVOLUCIONAL, NOSSA 
PARCEIRA OFICIAL 
DE SIMULADOS, NOS 
TROUXE UMA GRANDE 
NOVIDADE: O SIMULADO 
ONLINE ENEM.

Temos a satisfação de informar que,  em breve, estará disponível para os alunos da nossa 
instituição o SIMULADO ONLINE DA EVOLUCIONAL. 

A qualidade dos simulados que fazemos presencialmente em nossa escola estará disponível 
também no ambiente digital. Essa solução será uma excelente alternativa em função do 
isolamento social que estamos vivendo, para combater a propagação do novo coronavírus.

Você também vai  receber um manual de acesso e instruções de navegação na plataforma 
do SIMULADO ONLINE EVOLUCIONAL ou pode conferir tudo isso em um vídeo tutorial no 
link: https://bit.ly/tutorial-simulado-online

Depois de realizar a prova, os alunos poderão acessar os resultados, estatísticas, relatórios 
e ferramentas na plataforma Evolucional exatamente da maneira como fazem para os 
simulados presenciais.

Essa parceria reafirma o compromisso da nossa instituição com a qualidade da aprendizagem 
dos nossos alunos, mesmo em tempos desafiadores como esse.

Abaixo você pode conferir informações importantes 
sobre o Simulado Online:

Cada Simulado tem 4 provas. uma para cada área: 
Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da 
Natureza e Ciências Humanas.

Simulado da 1ª série do Ensino Médio 
Quantidade de itens por prova: 15
Tempo de duração por prova: 1 hora
Quantidade de itens total do Simulado: 60 
Tempo total do Simulado: 4 horas 

Simulado da 2ª série do Ensino Médio
Quantidade de itens por prova: 20
Tempo de duração por prova: 1 hora e 30 minutos
Quantidade de itens total do Simulado: 80 
Tempo total do Simulado: 6 horas 

Simulado da 3ª série do Ensino Médio 
Quantidade de itens por prova: 30
Tempo de duração por prova: 2 horas 
Quantidade de itens total do Simulado: 120 
Tempo total do Simulado: 8 horas 

OBSERVAÇÕES: 
As provas estarão disponíveis de 31 de março a 01 de 
maio E podem ser realizadas dentro desse período e 
de forma assíncrona, ou seja, não há necessidade de 
todos os alunos fazerem o Simulado ao mesmo tempo.

https://bit.ly/tutorial-simulado-online 

