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SIMULADÃO180
2015 - Missão Universitário® l MISSU®. Todos os direitos reservados.

CONFOME PREVISTO, O SIMULADÃO180 SERÁ LIBERADO NAS DATAS ABAIXO:

A partir de

29/08 às 6am

A partir de

Datas e horários de lançamento para
que sua escola tenha acesso em 1ª mão.

12/09 às 6am

Simuladão180 | Pra passar!

Após o progresso gradativo, o objetivo deste
simulado180 é colocar à prova tudo que os alunos estudaram e praticaram ao longo do
ano. Ele procura retratar ao máximo as condições da prova oficial do ENEM, com
mesmo número de questões, tempo e distribuição em dois dias.

180 questões no total (45 de cada área)

2 dias de prova
+ REDAÇÃO no 2º dia
tempo corrido, sem pausas
(uma vez iniciado, precisa ser finalizado na sequência)

CONTROLE DE TEMPO
Uma vez iniciada a prova do dia, não será possível pausá-la e retomá-la depois. Para isso, é
preciso garantir que o aluno esteja pronto para muitas horas de prova! Caso haja perda de
conexão dentro desse período, é possível retomar a prova – no entanto, o cronômetro não
para, sendo:
DIA 1

DIA 2

= 4h30 da prova do ENEM
+ 30 minutos adicionais
para melhor organização e
possíveis interrupções

= 5h30 da prova do ENEM
+ 30 minutos adicionais
para melhor organização e
possíveis interrupções

IMPORTANTE:
Antes de começar, é preciso assegurar o pleno funcionamento do dispositivo dos alunos e bo
a conexão com a internet!

A INTERFACE DO SIMULADO CONTINUA A MESMA E SUPER FÁCIL DE USAR ;)
A organização permanece no Painel de Controle, com as seguintes diferenças:
 Um tempo corrido para toda a prova, ao invés de individual por mini-simulado
 A nota e respectivos MISSUS do mini-simulado só são atualizados ao final da prova

Um Painel de Controle para cada dia de prova:
DIA 1:

DIA 2:

DIA 2 - REDAÇÃO
Antes de iniciar o 2º dia de prova, é importante que o aluno tenha em mãos sua folha de
redação. É possível:
a) IMPRIMIR MODELO MISSU

www.missaouniversitario.com.br/folha-de-redacao.pdf

OU

b) USAR CADERNO

DIA 2 - REDAÇÃO
A redação deve ser enviada dentro do prazo de realização do DIA 2 de prova:
1

1. Leia a proposta

2

2. Escreva
à mão!

Use no máximo 30 linhas,
ocupando espaço de até:17cm de
Largura x 17,5cm de Altura.

3 3.

Digitalize

Tire uma foto ou escaneie,
salvando o arquivo no
computador ou celular.

4 Envie
4.
É só selecionar o arquivo
salvo e clicar para enviar

As redações serão corrigidas por um time de especialistas em até 10 dias úteis. O aluno será
notificado em seu Painel de
Controle quando sua NOTA e correção estiverem disponíveis ;)

DIA 2 - REDAÇÃO

STATUS DA REDAÇÃO:

0.

ENVIAR REDAÇÃO

1

EM CORREÇÃO

3.1

VER CORREÇÃO

3.2

REPROVADA

4

EXPIRADO
ao encerrar o tempo de prova

Para garantir a correção,
a redação do aluno deve seguir as seguintes regras:

FLUXO SIMULADÃO180
A partir de

29/08 às 6am

1º DIA DE PROVA

RESULTADO POR ÁREA
Caso todas as áreas tenham sido
finalizadas, bem como redação enviada
e corrigida dentro do prazo ;)

A partir de

RESULTADO
GERAL

12/09 às 6am

2º DIA DE PROVA

RESULTADO POR ÁREA

10 dias úteis para ser corrigida

+

SISUmetroº

SIMULANDO AO MÁXIMO O ENEM
Para que possamos estimar a nota real e chances de passar, é preciso que o aluno
termine todos os mini-simulados e redação dentro do tempo de prova.

 A experiência de prova continua a mesma:
Painel de Controle, Mini-Simulados por áreas, etc...
 Ao acabar e revisar as questões de uma matéria, é preciso finalizar
o mini-simulado para que seja considerado enviado

 Mini-simulados inacabados serão expirados e não gerarão uma nota ENEM
 Para as áreas finalizadas, o RESULTADO PARCIAL ficará disponível ao final da prova. No caso da redação
(dia 2), nossos especialistas tem até 10 dias úteis para corrigir

MOTIVAÇÃO ADICiONAL!
Buscando motivar ainda mais nossos usuários, preparamos um

prêmio especial para a melhor nota do Simuladão180!
iPhone 5C

+

VIAGEM DE MATRÍCULA ;)

Viagem VIP com tudo pago para
universidade que escolheu cursar no
Brasil, com acolhimento do time MISSU e
integração com veteranos e colegas ;)
A proposta é apresentar o campus e
região, se inteirar dos programas
estudantis, pesquisar moradia, passear
pela cidade e muito mais!

MAIS DICAS? APROVEITE NOSSO CONTEÚDO EXCLUSIVO:

blog PARA CANDIDATOS

blog PARA ESCOLAS

blog.missaouniversitario.com.br

escolas.missaouniversitario.com.br

E ACOMPANHE AS NOVIDADES
EM NOSSOS CANAIS

www.missaouniversitario.com.br
www.missaouniversitario.com.br/facebook
www.missaouniversitario.com.br/youtube
www.missaouniversitario.com.br/twitter

