SIMULADOS ENEM
Manual de Navegação dos Estudantes

Aplicação On-line
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APRESENTAÇÃO
A FTD Educação, em parceria com a Estuda.com, preparou simulados Enem on-line com
correção pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) e correção da Redação para o ano de 2021.
Essa é mais uma oportunidade para que você possa avaliar seus conhecimentos e se preparar
ainda mais para o exame oficial.
Além disso, este manual vai ajudar você a conhecer melhor a plataforma na qual será realizada
a prova on-line.
Leia com atenção todas as informações e etapas, assim você terá mais segurança no dia que
for realizar o simulado.
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ESTRUTURA DOS SIMULADOS

1ª SÉRIE

2ª SÉRIE

3ª SÉRIE

Dia 1: 44 itens e 1 Redação

Dia 1: 60 itens e 1 Redação

Dia 1: 90 itens e 1 Redação

Dia 2: 46 itens

Dia 2: 60 itens

Dia 2: 90 itens

Dia 1:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação
Ciências Humanas e suas Tecnologias

Dia 2:
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias

4

PREPARE O LUGAR EM QUE VOCÊ FARÁ OS SIMULADOS
Nas próximas páginas serão apresentadas informações a respeito da navegação
no “Ambiente do Estudante”, mas antes disso é importante que você se prepare
para realizar o simulado.
Caso seu colégio disponibilize a aplicação das provas fora do ambiente escolar:
• Reserve um lugar tranquilo, confortável e silencioso para fazer a prova. Estar
concentrado fará toda a diferença no seu resultado.
• Atente-se ao tempo de duração das provas.
• Avise as pessoas que moram com você que ficará um tempo isolado e com
alta concentração para a realizar a prova.
• Certifique-se de que o lugar onde realizará a prova possui sinal de internet
estável e com boa qualidade.
• Tenha um papel para rascunho e uma caneta ao seu lado. Anote suas
dúvidas e observações, pois isso pode ajudar você em um outro momento.
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AMBIENTE
DO ESTUDANTE
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INSTRUÇÕES DE ACESSO
As informações a seguir aparecem no início do simulado e orientam a desabilitar
notificações no computador para que não ocorra a finalização acidental da prova
(bloqueio por saída de tela).
Fique atento! Durante a prova você não poderá mudar de aba no navegador ou
tela:

• Antes de começar a prova, desative a opção de bloqueio de tela automático no
seu computador.

• Desative as notificações dos aplicativos instalados em seu computador.
• As ações anteriores contarão como saída de tela e causarão a finalização
automática da prova.
• Quando necessário, faça os cálculos em um rascunho de papel.
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INSTRUÇÕES DE ACESSO
1. Acessar Ambiente do Simulado
Acesse o ambiente http://simulados.estuda.com/ e fique atento às instruções para
realização do simulado presentes na página, como mostrado a seguir na imagem
de exemplo.
Posteriormente, clique em “Acesse com E-mail e senha”.

Caso tenha dificuldade com o acesso, clique em “Não sabe seu login?”, onde
utlizando sua matrícula e o nome da sua escola será possível identificar seus dados

de login.
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INSTRUÇÕES DE ACESSO
1.1. Acessar ambiente do Simulado | Login e Senha
Para acessar, use as seguintes informações:
Login: número de matrícula mais o código da escola, com um
ponto entre as duas informações (em caracteres minúsculos e
todos juntos).

Exemplo: minha matrícula é 1234 e o código da minha escola
é 100, então meu login será o 1234.100
Senha: utilizar o código de matrícula.

Se tiver dificuldade com o login, clique em “Não sabe seu
login?”.
A opção “Esqueceu a senha?” será útil somente se o acesso

informado pela escola for via e-mail, caso seja o padrão
matrícula+código da escola, clique na primeira opção citada.
Observação:

o

código

da

escola

será

informado

pela

coordenação, caso tenha dúvidas,entre em contato com a
coordenação de seu colégio.
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INSTRUÇÕES DE ACESSO
Quando acessar o ambiente para a realização das provas, é necessário que você faça a
alteração da senha recebida para uma pessoal. Para isso, clique no botão “Meus Dados” no
canto superior direito da tela.
Após acessar a página “Meus Dados”, basta digitar uma senha no campo “Senha” e confirmá-la
repetindo as informações do campo “Senha” no campo “Confirmação”.
Depois desse procedimento, clique em “Salvar”.

FIQUE DE OLHO: Senhas alfanuméricas são mais seguras, pois combinam letras
(maiúsculas e minúsculas), números e caracteres especiais, como o asterisco. Anote sua
senha em um local de confiança para que não se esqueça dela.
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INSTRUÇÕES DE ACESSO
2. Localizar as Provas do Simulado
Após acessar o ambiente do simulado e alterar sua senha de acesso, estarão disponíveis as
provas de acordo com as datas e horários de realização divulgados pela sua escola.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1. Iniciar uma prova – 1º Dia
No ambiente do simulado, será possível iniciar a

prova

prevista

de

acordo

com

o

dia

de

aplicação.
Dia 1: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e
Redação, Ciências Humanas e suas Tecnologias

Inicie o simulado do Dia 1 pela prova objetiva ou
pela Redação. Basta selecionar “Começar Agora”
para responder aos itens ou em “Visualizar
Tema” para iniciar a Redação.
FIQUE DE OLHO: Ao selecionar uma das
opções, você deverá terminar essa

etapa

(Redação ou prova objetiva). Não será possível

retornar para realizar a outra avaliação antes
do

término

da

opção

selecionada.

Cada

avaliação possui um tempo limite e, após esse

ser atingido, a atividade se encerrará.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1.1. Escolher a opção de Língua Estrangeira
Ao acessar a prova objetiva, leia com atenção as instruções e marque a Língua

Estrangeira de sua preferência antes de clicar em “Iniciar Prova”.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1.2. Preencher a prova e finalizar
Selecione a alternativa que considera correta para cada uma das questões que compõem a

avaliação. Enquanto a prova não for finalizada, é possível alterar as respostas. Após completar
toda a prova, clique “Finalizar Prova” para que as respostas sejam armazenadas na plataforma.
Caso tenha optado por iniciar pela prova objetiva, ao finalizá-la, você terá acesso ao tema de

Redação.

FIQUE DE OLHO: Caso haja algum imprevisto (perda de conexão, por exemplo), retorne ao
painel da prova para finalizá-la. Se o tempo definido para realização da prova for
ultrapassado, por favor, entre em contato com o responsável de seu colégio.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1.3. Preencher a Redação
Na página relacionada à escrita da redação, você terá
acesso às instruções e à proposta, como na imagem

de exemplo ao lado. Após a leitura da proposta de
redação, quando realmente estiver pronto para iniciar
a composição de seu texto, selecione a opção “Envie

sua Redação”

FIQUE DE OLHO: Uma vez na página de envio da
redação, não saia dela enquanto não finalizar seu
texto.

Fique atento às instruções: não use a opção
COPIAR/COLAR, ou seja, todo o texto deve ser

digitado no campo destinado a ele; revise o texto
antes de enviá-lo, pois alterações posteriores ao
encaminhamento da redação não são permitidas.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1.4. Enviar a Redação
Na

página

reservada

à

escrita

da

redação,

preencha os campos com:

1- *Título da sua redação
2- Escreva a redação no campo “Digite a sua
redação

”Após utilizar esses campos para a escrita de sua
redação, revise o texto e, quando considerá-lo

concluído, clique em “Enviar Redação”.
* PONTO DE ATENÇÃO:

o uso de título em

redações do Enem é de caráter opcional.
Portanto, você conseguirá enviar sua redação

mesmo deixando o campo sem preenchimento.

O tempo disponível para a redação está diluído
no período de prova, logo você deve fazer a
gestão

de

seu

tempo

para

responder

às

questões e para elaborar a redação.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
2. Iniciar uma prova - 2º Dia
Dia 2: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias

Para iniciar a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e Suas
Tecnologias, basta clicar em “Começar Agora”.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
2.1. Preenche r a prova e finalizar
Selecione a alternativa que considera correta para cada uma das questões que compõem a

avaliação. Enquanto a prova não for finalizada, é possível alterar as respostas. Após completar
toda a prova, clique “Finalizar Prova” para que as respostas sejam armazenadas na plataforma.

FIQUE DE OLHO: Caso haja algum imprevisto (perda de conexão, por exemplo), retorne
ao painel da prova para finalizá-la. Se o tempo definido para realização da prova for

ultrapassado, por favor, entre em contato com o responsável de seu colégio.
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VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS
Os gab ar itos das questões e os resultados das avaliações objetivas, calculados com base na
Teoria de Resposta ao Item, serão disponibilizados diretamente na plataforma, ao término

das provas: http://simulados.estuda.com/.

O resultado da correção da redação será disponibilizado no prazo de até 15 dias após o
envio da produção.
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BOA PROVA!

