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Este regulamento dispõe sobre os pro-
cedimentos e inscrições da primeira 
edição do Simulado #PraValer Enem 
2016. 

 
1. A aplicação dos Simulados #PraValer Enem 2016, iniciativa do Laboratório de Leitura e 
Produção Textual (LPT/CTF) e Coordenação de Ensino Médio, no Colégio Técnico de Floriano, 
obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

Aplicação dos simulados 7/8, 21/8, 25/9 e 30/10 
Abertura dos portões  7h30 
Fechamento dos portões  8h 
Início dos simulados 8h30 

 
2. Antes de efetuar sua inscrição, o participante deverá ler este Regulamento para certificar-se de 
que aceita todas as condições nele estabelecidas. 
 
3. A inscrição do participante implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas no inteiro 
teor deste Regulamento, das quais, não poderá alegar desconhecimento. 
 
4. A inscrição será realizada exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
<http://labproducaotextual.com>, das 8h do dia 28 de julho de 2016 às 12h do dia 4 de agosto de 
2016. 
 
5. A inscrição é gratuita e serão disponibilizadas 120 (cento e vinte) vagas a serem preenchidas por 
ordem de recebimento no site. Entretanto, 70 vagas são exclusivas para discentes do Colégio Téc-
nico de Floriano. 
 
6. Cada simulado será constituído por questões objetivas sobre as seguintes áreas do conhecimento: 
Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias. A Redação será contemplada no simu-
lado do dia 30 de outubro. 
 
7. A aplicação dos simulados terá início sempre às 8h30. 
 
8. Os simulados serão aplicados exclusivamente Colégio Técnico de Floriano. 



9.  É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto para a real-
ização dos simulados. 
 
10. Durante a realização dos Simulados, o participante não poderá, sob pena de eliminação: 
a) Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com outros participantes durante o 
período dos simulados. 
b) Portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos, 
anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas 
eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, pen drives, mp3 ou similar, 
gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, fones de ouvido ou qualquer transmissor, grava-
dor ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens. 
c) Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou simi-
lares. 
d) Portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte. 
e) Ausentar-se em definitivo da sala antes de decorridas 1h30 (uma hora e trinta minutos) do início 
dos simulados. 
f) Receber quaisquer informações referentes ao conteúdo dos simulados de qualquer membro da 
equipe de aplicação dos Simulados ou de outro participante. 
 
11. Recomenda-se que o participante, nos dias dos simulados, não leve nenhum dos objetos relacio-
nados no item 10. 
 
12. Os gabaritos dos simulados serão divulgados na página do Laboratório de Leitura e Produção 
Textual, no endereço eletrônico <http://labproducaotextual.com>, até o segundo dia útil seguinte ao 
de realização de cada simulado. 
 
13. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Regulamento serão resolvidos e 
esclarecidos pela Coordenação de Ensino Médio e do Laboratório de Leitura e Produção Textual. 
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