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REGULAMENTO DO SIMULADO FOLHA - ENEM 2014 
 

1. Da Organização 

O Simulado Folha Enem 2014 é fruto da parceria entre o jornal Folha de S.Paulo e a Adaptativa 

Inteligência Educacional e tem como objetivo a realização gratuita de um simulado do Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio) que utiliza as últimas novidades em termos de tecnologia. A 

organização e execução deste simulado é de responsabilidade única e exclusiva da Adaptativa 

doravante denominada ORGANIZADORA. 

2. Das inscrições 

As inscrições para o Simulado Folha Enem 2014 estarão abertas a partir de 25 de agosto e serão 

encerradas às 12:00 do dia 14 de setembro de 2014. As inscrições serão gratuitas, via internet, 

pelo site: 

www.simuladofolha.com.br/adaptativa/enem2014 

3. Do código de conduta 

Os participantes concordam, ao participar de qualquer etapa do Simulado, em seguir 

rigorosamente o seguinte código de conduta. 

I. Registrar-se para o simulado através de um ÚNICO cadastro; 

II. Não distribuir, integral ou parcialmente, em formato impresso ou digital, com ou sem fins 

lucrativos, o conteúdo do Simulado; 

III. Não compartilhar, durante o período de execução do Simulado, soluções ou comentários 

sobre respostas das questões do Simulado ou sobre assuntos relacionados ao tema da 

redação, ainda que essas soluções e comentários tenham sido produzidos pelo próprio 

participante; 

IV. Não utilizar de meios fraudulentos ou desonestos para obter melhores resultados no 

Simulado ou para melhorar ou piorar o resultado de outros; 

V. Não utilizar termos inapropriados durante o processo de correção colaborativa de redações. 

A violação do código de conduta acima poderá resultar na eliminação do participante. 

4. Das datas das provas 

Todos os horários têm como referência o horário oficial de Brasília. O Simulado Folha Enem 2014 

será realizado das 08:00 do dia 8 de setembro de 2014, até as 23:59 do dia 14 de setembro de 

2014. Durante o período acima, o participante deverá concluir 3 (três) etapas de prova, cada uma 

delas com a duração máxima indicada abaixo. 

1ª Etapa Ciências Humanas e Ciências da Natureza  4 horas e 30 minutos 

2ª Etapa Matemática e Linguagens e Códigos                    4 horas e 30 minutos 

3ª Etapa Redação                                                            1 hora 
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5. Das datas da correção colaborativa 

A correção colaborativa de redações será realizada das 00:00 do dia 15 de setembro de 2014, até 

as 23:59 do dia 18 de setembro de 2014. Durante o período acima, o participante terá a 

oportunidade de corrigir redações de outros participantes, assistir a tutoriais e aprender com 

especialistas sobre boas práticas de redação. 

6. Do conteúdo das provas 

A prova do Simulado Folha Enem 2014 conterá 180 itens de múltipla escolha e uma redação. As 

provas de múltipla escolha serão realizados em duas etapas. A primeira etapa da prova conterá 

45 questões de Ciências Humanas e 45 questões de Ciências da Natureza; a segunda etapa, 45 

questões de Matemática e 45 de Linguagens e Códigos. A segunda etapa é condicionada à 

realização da primeira, e ambas as etapas deverão ser concluídas em 4 horas e 30 minutos. 

Participantes que completarem a segunda etapa do Simulado serão convidados a participar da 

prova de Redação e escrever, em 60 minutos, um texto dissertativo sobre um tema atual. 

7. Da divulgação do gabarito 

A nota do participante nas provas objetivas será calculada com base na TRI (Teoria da Resposta 

ao Item). O boletim de desempenho contendo as notas e a análise de desempenho individual de 

cada participante estará disponível no site abaixo às 12:00 do dia 19 de setembro de 2014. 

www.simuladofolha.com.br/adaptativa/enem2014 

 

8. Da divulgação das notas finais da prova de redação 

A correção das redações se dará através de um inovador processo de correção colaborativa, no 

qual os participantes corrigirão as redações uns dos outros. O site do simulado terá uma interface 

de fácil navegação, que guiará o candidato para a correção das redações, tomando por base as 

competências definidas pela comissão organizadora do Enem. O site terá também tutoriais e 

exercícios práticos que visam desenvolver as habilidades de escrita do participante. 

O processo de correção colaborativa tem como objetivos principais desenvolver as habilidades de 

redação e estimular o interesse do candidato pela boa prática da leitura e da escrita. Portanto, as 

notas e comentários recebidos a partir da correção de outros participantes deverão ser tomados 

apenas como referência e não terão o objetivo de mensurar com precisão a real habilidade do 

participante. Cada participante terá, no entanto, acesso às notas e aos comentários deixados por 

corretores anônimos juntamente com seu boletim de desempenho, que será divulgado conforme 

indicado no item 7. 

A ORGANIZADORA, desde já, se isenta da responsabilidade de comentar as notas atribuídas 

pelos participantes. A ORGANIZADORA também não garante que todos os participantes terão 

suas redações corrigidas, já que o sucesso do processo colaborativo depende da participação de 

todos. 
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9. Da premiação 

O primeiro colocado no Simulado receberá como prêmio o tablet indicado abaixo.  

1 Tablet Galaxy Tab 4 T230N 8GB Wi-fi Tela 7" 

 

 

 

 

*Foto meramente ilustrativa, podendo o prêmio apresentar variação de cor e, ainda, em caso de indisponibilidade no momento da 

entrega, ser substituído por produto equivalente.  

O primeiro colocado será aquele que obtiver a maior média aritmética entre as notas das provas 

objetivas e a nota da redação. As notas das provas objetivas serão calculadas com base na TRI 

(Teoria da Resposta ao Item). A nota da redação, utilizada para efeito de premiação, será aquela 

atribuída pela banca de professores especialistas da ORGANIZADORA. Os especialistas irão 

avaliar apenas as redações dos participantes que obtiverem as 100 melhores médias aritméticas 

nas provas objetivas, e qualquer decisão da banca será soberana e irrecorrível. 

No caso de notas idênticas, o desempate entre os participantes será determinado de acordo com 

a seguinte ordem de critérios: 

I. maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; 

II. maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias; 

III. maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

IV. maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

V. maior nota na Redação; 

VI. mais antiga data de inscrição. 

10. Das condições gerais para premiação 

O participante premiado autoriza desde já a utilização de seu nome, fotografia e conteúdo de sua 

redação com vista à divulgação do resultado deste simulado.  

A recusa no fornecimento de nome, fotografia ou redação implica na desclassificação do 

participante e na transferência da premiação para próximo melhor colocado que aceite os termos 

do simulado. 

O nome do premiado será divulgado juntamente com o boletim de desempenho, e estará 

disponível neste endereço eletrônico pelo prazo de 30 (trinta dias), a contar da data da publicação. 

A ORGANIZADORA também entrará em contato com o vencedor para comunicá-lo da premiação, 

por e-mail. 

O prêmio estará disponível por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de divulgação dos 

premiados, devendo esses, no ato do recebimento do prêmio, assinar recibo fornecido pela 

ORGANIZADORA. 
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O prêmio será entregue por correio ou outro serviço apropriado de entrega, dependendo da região 

do candidato premiado. 

Caso não seja possível entrar em contato com o candidato premiado com base nos dados 

fornecidos no ato da realização do cadastro, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 

data da publicação do resultado, o direito ao prêmio caducará e o mesmo retornará à 

ORGANIZADORA. 

Para receber o prêmio, o premiado deverá apresentar à ORGANIZADORA seu documento de 

identidade, ou um documento oficial equivalente, bem como assinar recibo de entrega do prêmio. 

Em nenhuma hipótese a ORGANIZADORA poderá reverter o prêmio em seu valor expresso em 

dinheiro ou a sua troca por outro produto ou serviço. A premiação é pessoal e intransferível. 

Não poderão participar ou, ainda que inscritos, estarão desclassificados da premiação: 

I. Quaisquer pessoas jurídicas; 

II. Proprietários, sócios, diretores, gerentes, administradores e funcionários da 

ORGANIZADORA e de empresas relacionadas na organização e execução deste 

simulado; 

III. Cônjuge, filho, companheiro(a) de quaisquer pessoas mencionadas no item “II”; 

IV. Qualquer participante que tenha contrariado o “Código de Conduta”, descrito no Artigo 3. 

 

11. Da publicação de notas e classificação 

A ORGANIZADORA se reserva o direito de divulgar os nomes e as notas dos melhores colocados 

no Simulado, ou ainda selecionar redações de interesse pedagógico para publicação em veículos 

de comunicação selecionados pela ORGANIZADORA, ou utilização em material educacional da 

ORGANIZADORA. Ao aceitar o regulamento deste Simulado, os participantes concordam com a 

divulgação das informações supracitadas.  

Não há utilização prevista para estas redações pela Folha de S.Paulo. 

As decisões tomadas no processo de seleção dessas redações serão soberanas e irrecorríveis.  

12. Dos dispositivos finais 

A inscrição no simulado Folha Enem 2014 implica a aceitação total e irrestrita de todas as 

cláusulas deste regulamento. 

A ORGANIZADORA não mantém qualquer vínculo com a equipe organizadora do Enem ou com o 

Ministério da Educação, e esclarece ainda que, apesar do objetivo educativo do simulado, as 

notas obtidas no mesmo não oferecem qualquer garantia de obtenção de notas semelhantes na 

prova do Enem. 

Os casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes a este Regulamento serão resolvidos pela 

ORGANIZADORA, cuja decisão será soberana e irrecorrível. 

Boa Prova! 
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