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ALUNO
Para acessar SIMULADO ENEM  

utilizar SOMENTE seu login e senha 
do Positivo On
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2. Clicar no card “Simulado ENEM”.
3. Selecionar o ano escolar caso seja 

solicitado
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4. Clicar no card correspondente ao 
período de aplicação.

DATA REALIZAÇÃO COMPONENTE CURRICULAR

LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS

INÍCIO

30/07/2020

8h

TÉRMINO

03/08/2020

23h 59
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5. Ler a orientações da prova.
6. Clicar no botão “Responder”.

Na prova de Linguagens e Ciências
Humanas selecionar a opção de língua
estrangeira.

Ao iniciar a prova o aluno terá 5 horas
e 30 minutos para responder, ao fim
desse tempo a prova ficará
indisponível.
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7. Ao clicar na alternativa a próxima
questão será apresentada.

8. Existe a opção de clicar no botão
“Revisar depois” caso o aluno não
tenha certeza da resposta.
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9. Ao clicar no botão “Finalizar” poderá 
ocorrer duas situações:

I. Será apresentado a mensagem “As
questões acima estão com status
aberto ou a revisar”. O aluno poderá
responde-las ou clicar no botão “Sim”
e encerrar a prova sem responde-las.

II. Será apresentado a mensagem “Todas
as questões foram respondidas”. Basta
clicar no botão “Sim”.
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10. Ao atualizar a página a prova
respondida apresentará a
mensagem “Você já respondeu
esse teste”.
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.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A AVALIAÇÃO:

 Escolher um ambiente adequado para realização; 

 Verificar seu computador: limpar o histórico de navegação, atualizar o navegador e reinicializar a máquina são cuidados importantes para que o 
aparelho não prejudique sua atividade; 

 Observar se seu computador está com a carga da bateria completa; 

 Analisar o estado da internet é essencial;

 Utilizar desktop, notebook ou tablet

 Usar o navegador Google Chrome ou Firefox;

 Organizar a mesa de trabalho  mantendo os materiais necessários próximos do seu alcance;

 Evitar contatos com aparelhos que prejudiquem sua atenção tais como: tv, celular e outros. 

 Lanchar durante a realização da avaliação não é aconselhável.

CONFIE EM VOCÊ E BOA PROVA!




