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INTRODUÇÃO

Este manual tem o intuito de orientar você, aluno, na navegação da plataforma 
de resolução de prova para o Simulado Online Evolucional. 

A seguir, você um confere um passo a passo de todas as etapas desse 
processo. 

Boa leitura!
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ACESSO

1. Abra seu navegador e acesse o site: http://evolucional.com.br/

2. Clique em Login Simulados.

3. Digite seu e-mail ou RE e senha (mesmos login e senha que você utiliza 
normalmente para acessar a plataforma) e clique em Entrar. Caso você não 
tenha recebido, entre em contato com a escola.
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Dentro da plataforma de resultados existe uma nova área, “Simulados Online” 
(ela ficará visível a partir do dia 31 de março).

1. Clique no Simulado Online Evolucional. 

Ao clicar, você será direcionado à plataforma de resolução do simulado.

PLATAFORMA DE RESOLUÇÃO
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Você irá visualizar as quatro provas: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, 
Linguagens e Códigos e Matemática.

Confira o período em que ela pode ser realizada e o tempo de duração para 
finalizá-la.

2. Escolha uma prova e clique em Iniciar Prova.

Ao clicar, aparecerão as instruções de prova e o número de questões.

3. Clique em Iniciar Prova.

IMPORTANTE: Enquanto você não finalizar a prova,  não será possível iniciar 
uma outra, mesmo que de outra área. Após clicar novamente em INICIAR A 
PROVA, o tempo começará a contar e não será possível pausá-lo, mesmo 
que você feche a janela. No caso de alguma adversidade, como falha na 
conexão da internet, entre em contato com a sua escola. 
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Ao centro, você verá o enunciado da questão; do lado direito, as alternativas. 
Embaixo das alternativas, você pode conferir o timer contando o tempo.

4. Basta clicar numa alternativa para que a resposta seja computada 
automaticamente no gabarito ao lado esquerdo da tela.
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5. Clique em Próxima Questão para ir para a questão seguinte.

Você pode voltar para questões anteriores, basta clicar no número da questão 
no gabarito à esquerda. Usando esse mesmo recurso, você pode selecionar 
qualquer questão da prova prova, desde que ela pertença à mesma área que 
você já está fazendo. Não é necessário resolvê-la de forma linear.
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6. Ao terminar, clique em Finalizar Prova.

7. Abrirá uma pop-up. Confira se você respondeu todas as questões e clique 
em “Sim, finalizar prova”.



10Manual Simulado Online

Você irá para a página com o resumo do seu desempenho.

8. Para iniciar outra prova, clique em Voltar para home.

Note que agora não é possível iniciar novamente ou retomar a prova concluída.
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Após finalizar cada uma das provas, será possível acessar seu resultado 
parcial. Quando finalizar tudo, terá acesso ao seu resultado completo.

1. Clique em Resultado Completo.

Você será direcionado para a plataforma de resultados.

RESULTADOS




