
FAQ Simulado  

 
1. Como eu faço a minha inscrição? 

Para acessar o nosso simulado basta ir em Serviços e clicar no link “Simulado”. Ou acesse: 

www.simulado.descomplica.com.br. Se você já for cadastrado no Descomplica basta se logar 

com seus dados.  

2. Devo pagar alguma coisa? 

O nosso simulado é gratuito, todo mundo pode participar. Se você não for cadastrado acesse 

aqui: www.simulado.descomplica.com.br 

3. Quando serão as provas? 

As provas acontecem no dia 18 e 19 de outubro de 13h às 17:30. Não teremos horários 

alternativos, logo todos os alunos farão a prova ao mesmo tempo.  

Na sua área de simulado você poderá ver as provas de cada dia e o momento que ela será 

liberada. Nesta área você também poderá visualizar o seu cartão resposta para conferir o 

gabarito. 

4. Como será o simulado? 

O simulado é composto por 2 provas: no dia 18 de outubro acontecerão as provas de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias e Humanas e suas Tecnologias. No dia 19 de outubro serão as 

provas de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Um total 

de quatro provas conforme o ENEM é hoje. Você terá 4,5h (de 13h à 17:30) para responder as 

duas provas do dia. Um cronômetro sinalizará o tempo que resta para a prova acabar e 

quando o tempo for esgotado você será obrigado a entregar a prova. Por isso, reserve alguns 

minutinhos para conferir o gabarito.  

5. Posso fazer uma prova apenas?  

Você pode fazer as duas provas ou apenas uma, porém isso comprometerá o seu resultado.  

6. Como e quando serão as aulas de correção? 

Na semana do dia 20 ao 25 de outubro todas as nossas aulas ao vivo serão destinadas à 

correção do simulado. As aulas são somente para assinantes, escolha seu plano para poder 

assistir às correções! Confirma aqui: http://descomplica.com.br/assinatura 

7. Quando sairá o gabarito? 

O gabarito será divulgado meia hora após a prova ser finalizada. Fique atento nas nossas redes 

sociais! 

8. O simulado ficará disponível depois? 

O simulado possui questões inéditas, logo ele não ficará disponível depois. Aproveite a 

oportunidade! 
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