
SIMULADOS ENEM ONLINE

Manual de Instruções para navegação na 
plataforma de estudantes



Prezado estudante,

Este manual tem o intuito de orientar o seu acesso e navegação na plataforma de aplicação dos Simulados Online 
ENEM da FTD Educação.

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

 

 Boa leitura!



Para acessar aos Simulados online abra seu navegador de internet e acesse a plataforma  http://simuladosftd.com.br/  e 
digite seu e-mail ou RE e senha (mesmos login e senha que você utiliza normalmente para acessar a plataforma). Caso 
seja seu primeiro acesso, seu colégio disponibilizará à você estes dados. 

Acesso

Na área “Simulados Online” localize e selecione o simulado que você deverá realizar as provas:

http://unoi.evolucional.com.br/
http://simuladosftd.com.br/


Você será direcionado à plataforma de resolução do simulado e visualizará as quatro provas disponíveis no Simulado 
(Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática) e também a área de redação.

Escolha a prova que deseja iniciar e clique em “Iniciar Prova”



Você será redirecionado para uma tela com as instruções de prova e o número de questões que deverá responder.

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 o seu colégio.



● Ao centro da tela, você verá o enunciado da questão; do lado direito, as alternativas.

● Abaixo das alternativas, você pode conferir o timer contando o tempo.    



● Escolha uma alternativa e clique para que a resposta seja computada automaticamente no gabarito ao lado esquerdo 
da tela. 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, desde que ela pertença à mesma área 
que você já está respondendo. 



● Ao terminar de responder todas as questões clique em “Finalizar Prova.”

 Uma pop-up será apresentada solicitando que você confira se respondeu todas as questões e informando sobre a 
necessária confirmação de envio da prova.



● A janela com o resumo do seu desempenho será apresentada.

Para ser redirecionado ao painel inicial, e ter a possibilidade de começar a prova de outra área do conhecimento ou a 
redação, clique em “Voltar para home”.



● Após finalizar cada uma das provas, será possível acessar seu resultado parcial. Quando finalizar tudo, terá 
acesso ao seu resultado completo. 

● Ao clicar em Resultado Completo você será direcionado para a plataforma de resultados.



● Para ter acesso à proposta de redação, na página de resolução do simulado, localize a área de redação e clique 
em “Iniciar”.

A redação deverá ser realizada de modo online, ou seja, você deve digitar o texto diretamente na plataforma. 

Não há um tempo limite para elaborar a redação, ela deve ser realizada de acordo com o formato solicitado e, assim 
como as demais provas, dentro do período de aplicação. 



● Na tela seguinte clique novamente em “Iniciar Redação”



● Você será redirecionado à tela para digitação da redação.

● Ao clicar no tema você terá acesso aos textos de apoio e orientações para elaborar a redação. Leia os textos 
atentamente antes de iniciar a sua produção

● Caso necessite, ao final da página você pode salvar a redação e continuá-la em outro momento. 

Tema de Redação

Espaço para transcrição

Contagem de 
caracteres e linhas



● Após finalizar a redação basta clicar em “enviar para correção”. após enviar não será possível realizar a redação 
novamente. Ao enviar para correção, você está autorizando a divulgação da sua redação para fins didáticos e a 
divulgação do seu nome como autor da redação.



● Confirme o envio

● A  plataforma apresentará a mensagem de confirmação a seguir 

● Sua redação será corrigida em até 15 dias. A correção será postada na plataforma



Em caso de dúvidas ou dificuldades para realizar as provas entre em contato com o seu colégio.

Bom Simulado!


