SIMULADÃO INTEGRADO
- O que é?
O Simuladão Integrado é uma prova destinada a alunos que estão cursando o 9º ano do Ensino
Fundamental em 2018. A prova conterá questões distribuídas de acordo com as quatro áreas de
conhecimento avaliadas no Enem - Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da
Natureza - e tem por objetivo avaliar o conhecimento adquirido pelos participantes.
Aproveite essa oportunidade para verificar como está seu nível de aprendizagem e ainda
concorrer a prêmios incríveis.
Para dúvidas e/ou maiores esclarecimentos, ligue 62 3204-6369.
- Como eu me inscrevo?
As inscrições são gratuitas e serão válidas se realizadas até 23h59 do dia 27/11/2018 (3ª feira),
exclusivamente pelo endereço www.souintegrado.com.br/simuladao-integrado-2019
Ao finalizar a inscrição, você receberá em seu e-mail uma confirmação. Imprima o anexo deste
e-mail e leve-o no dia da prova, junto com seu documento de identificação com foto e
documento que comprove que você está cursando o 9º ano em 2018.
É importante saber que, finalizando a inscrição, o participante concorda com os termos do
regulamento e declara verdadeiras todas as informações fornecidas no momento da inscrição. É
imprescindível que os dados do responsável estejam completos e corretos.
- A prova e sua realização
A prova conterá 60 questões de múltipla escolha distribuídas em sete componentes curriculares
(Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia e História) e não conterá
Redação.
Todo o conteúdo está adequado à sua série. O Colégio Integrado fez um recorte para que as
questões de sua prova estejam de acordo com o programa do 9º ano.
A data da realização da prova será 01/12/2018, sábado, no Colégio Integrado – unidade Jaó
(Rua J-47 nº 120, Setor Jaó, Goiânia – GO) e terá duração de 3 (três) horas, com início às 9h e
término às 12h (horários de Brasília).
A prova deverá ser resolvida com caneta esferográfica feita em material transparente, de tinta
preta ou azul.
Não será permitido portar qualquer aparelho ou instrumento eletrônico (telefone celular,
smartphone, iPod, tablet, calculadora, relógio, smartwatch ou similares). O Colégio Integrado
não se responsabilizará pela guarda desses objetos.
Qualquer atitude do participante que, a juízo do(s) fiscal(is), caracterize tentativa de fraude,
implicará a desclassificação do candidato.
Programe-se e chegue com antecedência ao Colégio Integrado. Os portões serão abertos às 8h
e fechados às 9h (horários de Brasília). O participante só poderá deixar em definitivo a sala de
provas após 10h30, sob pena de desclassificação.

Traga seus pais/responsáveis. Teremos uma programação especial para eles!
- Os resultados
Os gabaritos oficiais estarão disponíveis a partir do dia 03/12/2018 na página do Colégio
Integrado (http://colegiointegrado.net), e os cinco primeiros colocados serão divulgados pelo
Colégio Integrado no dia 10/12/2018, em suas redes sociais.
Em caso de empate, usaremos 3 (três) critérios de desempate, nesta ordem: pontuação em
Língua Portuguesa, pontuação em Matemática e, caso permaneça o empate, o desempate será
feito a favor do candidato mais velho.
- Premiação
O primeiro colocado será premiado com um Apple Watch Series 3;
Os participantes classificados da 2ª a 3ª colocações serão premiados com uma câmera Gopro
Hero 7 White;
Os candidatos classificados da 4ª e 5ª colocações serão premiados com uma Caixa de Som
Portátil JBL Charge Bluetooth à Prova D’água.
Os participantes que fornecerem dados inverídicos, incorretos ou incompletos, mesmo que
classificados entre os 05 primeiros colocados, não terão direito à premiação. Por isso, verifique
se sua inscrição está completa e se seus dados foram preenchidos de forma correta.
Para a retirada dos prêmios, os participantes ganhadores devem estar acompanhados de um de
seus responsáveis.
Os prêmios estarão disponíveis a partir do dia 26/12/2018, no Colégio Integrado – unidade do
setor Marista (Rua 1.139, Q. 251, L. 13E, Setor Marista, Goiânia – GO; próximo ao Parque
Areião).
Qualquer caso omisso nesse regulamento, será resolvido pela direção do Colégio Integrado.

