
	  

REGULAMENTO	  SIMULADO	  ABERTO	  ENEM	  COMPACTO	  
	  

DATA:	  05	  DE	  MAIO	  DE	  2013	  
	  

O	  SIMULADO	  ABERTO	  ENEM	  VERSÃO	  COMPACTA	  do	  Sistema	  Anglo	  de	  Ensino	  e	  do	  pH	  Sistema	  de	  Ensino,	  

de	  05	  	  de	  MAIO	  DE	  2013,	  é	  direcionado	  a	  estudantes	  da	  3ª	  série	  do	  Ensino	  Médio,	  de	  cursos	  pré-‐

vestibulares	  e	  Treineiros	  do	  Ensino	  Médio	  de	  qualquer	  escola	  pública	  ou	  particular.	  

	  
1) O	  simulado	  será	  realizado	  no	  domingo,	  05	  de	  MAIO	  às	  13h00	  e	  será	  composto	  por	  90	  questões,	  

assim	  distribuídas:	  22	  para	  Ciências	  da	  Natureza;	  22	  para	  Matemática;	  23	  para	  Linguagens	  ;	  23	  para	  

Ciências	  Humanas.	  
	  

2) O	  Simulado	  conterá	  apenas	  questões	  de	  múltipla	  escolha.	  
	  

3) Ao	  fazer	  sua	  inscrição	  pelo	  site	  www.simuladoaberto.com.br,	  até	  02	  de	  maio	  de	  2013,	  o	  estudante	  

declara	  estar	  ciente	  e	  de	  acordo	  com	  o	  presente	  regulamento.	  A	  inscrição	  e	  a	  participação	  são	  

gratuitas.	  
	  

4) Ao	  fazer	  a	  inscrição,	  o	  estudante	  recebe	  PROTOCOLO	  DE	  INSCRIÇÃO	  via	  e-‐mail	  com	  a	  informação	  do	  

seu	  local	  de	  prova.	  
	  

5) Dentre	  todos	  os	  inscritos	  que	  participarem	  desta	  edição	  do	  SIMULADO	  ABERTO	  ENEM	  COMPACTO	  

haverá	  uma	  PREMIAÇÃO	  NACIONAL,	  organizada	  da	  seguinte	  maneira:	  os	  5	  (CINCO)	  estudantes	  de	  

3ª	  Série	  do	  Ensino	  Médio	  ou	  Cursos	  Pré-‐Vestibulares,	  que	  obtiverem	  maior	  pontuação	  receberão,	  

cada	  um,	  como	  prêmio:	  1-‐	  IPAD	  -‐	  16GB	  WI_FI	  
	  

6) Os	  5	  (cinco)	  premiados	  nacionalmente	  no	  SIMULADO	  ENEM	  e	  seus	  respectivos	  responsáveis	  

assinarão,	  cada	  um,	  no	  ato	  da	  entrega	  do	  prêmio,	  Termo	  de	  Compromisso	  condicionando	  a	  

premiação	  à	  autorização	  de	  uso	  de	  imagem.	  
	  

7) A	  premiação	  é	  pessoal,	  intransferível	  e	  insubstituível.	  
	  

8) Os	  estudantes	  da	  1ª	  e	  2ª	  Série	  do	  Ensino	  Médio	  inscritos	  poderão	  realizar	  a	  prova	  apenas	  a	  título	  de	  

treinamento.	  Sendo	  assim,	  independentemente	  dos	  resultados	  obtidos,	  não	  concorrerão	  à	  

premiação	  nacional,	  bem	  como	  à	  premiação	  local	  (no	  caso	  da	  escola	  em	  questão	  oferecer	  

premiação	  local).	  
	  

9) No	  caso	  de	  empate	  no	  número	  total	  de	  pontos	  obtidos	  nas	  primeiras	  colocações,	  o	  critério	  para	  

desempate	  dos	  5	  (cinco)	  ganhadores	  no	  simulado	  será	  a	  ordem	  cronológica	  em	  que	  fizeram	  

inscrição.	  Candidatos	  que	  tenham	  feito	  inscrição	  em	  data	  e	  horário	  anterior	  terão	  prioridade	  sobre	  

os	  demais.	  



	  

10) Caso	  a	  inscrição	  em	  alguma	  escola	  participante	  seja	  encerrada	  antes	  do	  prazo	  previsto	  –	  24h00	  do	  

dia	  02	  de	  maio	  de	  2013,	  os	  interessados	  deverão	  optar	  por	  outra	  escola.	  
	  

11) Os	  resultados	  serão	  divulgados	  a	  partir	  de	  27	  de	  maio	  de	  2013.	  Os	  ganhadores	  terão	  prazo	  até	  dia	  

30	  de	  junho	  de	  2013	  para	  comprovarem	  sua	  situação	  escolar	  conforme	  os	  dados	  fornecidos	  no	  ato	  

da	  inscrição.	  
	  

12) Os	  cartões	  de	  resposta	  preenchidos	  pelos	  presentes	  e	  entregues	  ao	  final	  da	  prova	  devem	  seguir	  

todas	  as	  instruções	  fornecidas	  pelos	  fiscais	  de	  prova.	  Cartão	  preenchido	  erradamente	  seja	  nos	  

dados	  do	  estudante,	  seja	  nas	  alternativas	  das	  questões	  será	  anulado.	  
	  

13) Os	  estudantes,	  não	  inscritos	  até	  o	  dia	  02/05/2013,	  caso	  compareçam	  a	  uma	  escola	  participante	  do	  

SIMULADO	  ENEM	  	  de	  05	  de	  maio,	  poderão	  realizar	  a	  prova,	  desde	  que	  a	  capacidade	  física	  da	  escola	  

permita,	  apenas	  a	  título	  de	  treinamento.	  Sendo	  assim,	  independentemente	  dos	  resultados	  obtidos,	  

não	  concorrerão	  à	  premiação	  nacional,	  bem	  como	  à	  premiação	  local	  (no	  caso	  da	  escola	  em	  questão	  

oferecer	  premiação	  local).	  
	  

14) Eventuais	  dúvidas	  nos	  enunciados	  e	  respostas	  das	  questões	  propostas	  e	  casos	  omissos	  desse	  

regulamento	  serão	  resolvidos	  pela	  Coordenação	  Geral	  do	  Projeto	  SIMULADO	  ENEM	  VERSÃO	  

COMPACTA	  do	  Sistema	  Anglo	  de	  Ensino	  e	  do	  pH	  Sistema	  de	  Ensino.	  


