
 

Comunicado Nº 13/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 03 de março de 2021. 

 

SIMULADO MARISTA CENTRO-NORTE / EVOLUCIONAL  

3º ANO DO ENSINO MÉDIO  

 

Prezada Família/Estimado(a) Estudante: 

 

 Como mais uma ação da Gerência Socioeducacional do Marista Centro-Norte em prol da 

excelência acadêmica e da preparação de nossos(as) educandos(as) a curto, médio e longo prazos para o 

Enem, incluem-se as avaliações de larga escala/os simulados, que ocorrerão ao longo do ano letivo, 

direcionados aos(às) educandos(as) do Pré-Médio e Ensino Médio. 

O primeiro desses simulados será o Simulado Marista Centro-Norte/Evolucional a ser aplicado, na 

modalidade on-line, nos próximos dias 09 e 10/03, e, com ele, teremos um importante instrumento 

diagnóstico das competências e habilidades da matriz do Enem que são desenvolvidas ao longo do ano 

letivo, com mensuração de resultados pela Teoria de Resposta ao Item  TRI. 

Neste contexto, destacamos a importância de o(a) educando(a) realizar as avaliações com 

compromisso e seriedade, mas que as cobranças desnecessárias sejam amenizadas, uma vez que poderão 

aparecer questões contemplando conteúdos, ainda, não trabalhados. Por isso, não será atribuída uma nota 

a esse simulado, mas, sim, uma pontuação condizente com a média de proficiência obtida pelo(a) 

educando(a) na prova de cada área do conhecimento. 

 

MÉDIA DE PROFICIÊNCIA PONTUAÇÃO 

500,00  599,00 0,5 

600,00  799,00 1,0 

a partir de 800,00  1,5 

 

O simulado compreende provas nas quatro áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. Cada prova terá itens objetivos calibrados com parâmetros 

definidos pela TRI, adequados à escolaridade do(a) educando(a). 

   

HORÁRIOS ÁREAS Nº DE ITENS 

09/03 

Das 10h às 20h 

Linguagens, 

Ciências Humanas e 

Redação 

90 itens 

 

10/03 

Das 10h às 20h 

Ciências da Natureza e 

Matemática 
90 itens 



 

Para acesso ao simulado, siga essas informações. 

 

SITE: simulados.evolucional.com.br 

LOGIN: RE (Registro Evolucional) a ser divulgado para os(as) educandos(as). 

SENHA: nº de matrícula  

NOME DOS SIMULADOS NA PLATAFORMA: Evo Enem On-line Azul 

 

Observação: caso o(a) educando(a) tenha alguma dificuldade técnica (internet, energia, etc.), durante o 

tempo de realização e/ou para encerrar a sua prova, entrar em contato, por e-mail ou pelo chat do 

Teams, com Marcelo Cruz, da Tecnologia Educacional (mfcruz@marista.edu.br) e/ou com as 

coordenações pedagógicas, Tâmara Regis (tcruz@marista.edu.br) e Luciano Barbosa 

(lbarbosa@marista.edu.br). 

 

Importante lembrar que, antes da realização das provas, o(a) educando(a) deverá criar um 

ambiente adequado, tendo em mãos todo o material que poderá precisar (caderno ou folhas de papel, 

lapiseira, caneta...). 

Após cada prova, o(a) educando(a) terá acesso, na própria plataforma, a um relatório parcial com o 

resultado da prova realizada e, ao final das quatro provas, será disponibilizado o relatório final com o 

resultado geral alcançado por ele(a). 

Além desses resultados, cada um(a) terá a resolução da prova, em texto e/ou por vídeo, o que se 

constituirá em um rico material de estudo a partir da análise de acertos e erros, além de uma orientação a 

respeito das competências, habilidades e dos objetos do conhecimento que precisam de um maior foco 

por parte do(a) estudante.  

Na plataforma, na aba comunicação, é possível, ainda, encontrar vídeos e slides explicativos sobre 

o simulado. 

Entendemos que a realização deste simulado é de grande valia para o percurso escolar dos(as) 

educandos(as) e, também, por fornecer dados para que possamos realizar um diagnóstico de como está a 

rotina de estudos de cada um(a) deles(as), por isso, queremos contar com o seu incentivo à participação 

comprometida e responsável do(a) seu(sua) filho(a). 

 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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