3º conj. – Simulado Online
FAQ Estudantes
Olá estudante!
Aqui estão algumas respostas a perguntas que você pode ter sobre o Simulado Online.

Quem pode fazer o Simulado Online?
Todos os estudantes da 3ª série ou do pré-vestibular que utilizam a Coleção Bernoulli e que
estão cadastrados na plataforma Meu Bernoulli.

Preciso fazer inscrição?
Não. Todos os estudantes de 3ª série ou do pré-vestibular já cadastrados no Meu Bernoulli
estão automaticamente inscritos no Simulado Online.

Quando será a aplicação?
A prova I (Linguagens e Ciências Humanas) estará disponível a partir do dia 18/04/2020
(sábado) às 13h, horário de Brasília até o dia 21/04/2020 (terça-feira) às 18h30.
A prova II (Ciências da Natureza e Matemática) estará disponível a partir do dia 25/04/2020
(sábado) às 13h, horário de Brasília até o dia 28/04/2020 (terça-feira) às 18h30.

Onde acesso a prova?
A prova será disponibilizada como arquivo PDF na plataforma Meu Bernoulli, no período
indicado. Para acessá-la, basta fazer o login no meu.bernoulli.com.br, Menu lateral >>
Simulado >> Simulado Online. A disponibilização da prova será feita somente pelo site e não
estará disponível pelo aplicativo Meu Bernoulli. (vide tutorial ao final)

Como entrego minhas respostas?
Você conseguirá registrar e salvar suas respostas na própria plataforma. Para isso, basta
acessar o Menu lateral >> Simulado >> Simulado Online >> envio de respostas. Lembre-se
de selecionar a língua estrangeira escolhida (vide tutorial ao final). O envio de respostas não
está disponível pelo aplicativo, somente pela versão Web (computador).

Mas fique atento aos prazos! A entrega de respostas ficará disponível no mesmo período
que as provas:
Para a Prova I, o envio de respostas estará disponível a partir do dia 18/04/2020 (sábado)
às 13h, horário de Brasília até o dia 21/04/2020 (terça-feira) às 18h30. A partir desse horário,
não será mais possível enviar ou editar respostas.
Para a Prova II, o envio de respostas estará disponível a partir do dia 25/04/2020 (sábado)
às 13h, horário de Brasília até o dia 28/04/2020 (terça-feira) às 18h30. A partir desse horário,
não será mais possível enviar ou editar respostas.
Não deixe para enviar suas respostas no último dia e não se esqueça de conferir se todas
elas foram salvas na plataforma entrando novamente na tela “envio de respostas”!!!

E se a minha Internet cair?
Não se preocupe, você só precisa estar conectado para fazer o envio das suas respostas.
Mas se a Internet cair enquanto estiver preenchendo o seu gabarito, a plataforma salvará
automaticamente tudo o que já preencheu. Dessa forma, você só precisará acessar
novamente o “envio de respostas” e continuar o preenchimento.

Vai ter Redação?
Haverá uma proposta de redação no PDF da prova I. Porém, fazer essa redação é opcional.
Sua escola definirá a forma de envio, a data de envio e quem fará sua correção.

Quando o gabarito estará disponível?
O gabarito da prova, a resolução comentada e os códigos para vídeo resolução do B-play
estarão disponíveis nos dias 21/04/2020 (Prova I) e 28/04/2020 (Prova II) após o horário de
encerramento de recebimento das respostas no caminho usual: Menu lateral >> Simulado
>> Simulado Enem Gabarito.

Posso fazer a prova pelo aplicativo?
Não. O download da prova e o envio de respostas só será possível pela Web, ou seja, é
melhor que tenha acesso a um computador para conseguir acessar tudo sem problemas.

Como e quando terei acesso aos meus resultados?
Os resultados via TRI e Teoria Clássica serão liberados nos dias 24/04/2020 – sexta-feira
(Prova I) e 01/05/2020 – sexta-feira (Prova II) no lugar usual: Menu lateral >> Simulado >>
Simulado Enem Boletim. Também estarão disponíveis os recursos “Correções”, “Conteúdos
e Habilidades” e “Simulação Sisu”.

TUTORIAL PARA ACESSO AO SIMULADO ONLINE

1) Faça o seu login no meu.bernoulli.com.br.

2) No menu lateral, acesse: Simulado >> Simulado Online.

3) Selecione o “3º Conj. 2020 - Simulado Online” e baixe sua prova em “Download
prova”. Escreva suas respostas em um rascunho e, ao finalizar, acesse “Envio de
respostas”.

4) Escolha sua língua estrangeira. Escreva suas respostas nos campos das questões
correspondentes. A plataforma só aceitará respostas “a, b, c, d, e” ou “A, B, C, D, E”.
Caso preencha com algo diferente, ela salvará aquele campo como “vazio” e sua
questão será considerada como incorreta.
Não se preocupe se a Internet cair. A plataforma vai salvar automaticamente as
alternativas já preenchidas. Portanto, basta acessar de novo a plataforma, clicar no
“Envio de respostas” e continuar de onde parou.

BOA PROVA!

