
 

 

Brasília, 18 de março de 2021. 

Comunicado 

Assunto: problema no 1º simulado Enem (1º dia) 

 Responsáveis e alunos(as), 

 No dia 14/03, domingo, realizamos o 1º simulado Enem (1º dia), que é disponibilizado pela plataforma 

Plurall. Infelizmente, houve problemas que não puderam ser sanados a tempo de todos os alunos o resolverem. 

Em decorrência desse problema, alteramos datas referentes a aplicação deste 1º simulado. Seguem informações: 

1. 16/03:  foi liberada a prova corrigida dos alunos que fizeram o simulado no domingo (14/03). Para 

ter acesso à correção e ao seu desempenho, veja como proceder no link a seguir: 

https://drive.google.com/file/d/1No2_cIVVpCLpyuO1XCtNmh84paCicZfn/view 

2. 21/03:  não haverá simulado nesta data. Adiamos o 2º dia de prova do Simulado Enem, por 

considerarmos mais prudente. A plataforma Plurall realizará novos testes no novo ambiente de provas 

randomizadas, para proporcionar uma melhor experiência aos alunos e evitar problemas de conexão. 

3. 28/03: ocorrerá a reaplicação do 1º dia de prova, para apoiar os alunos que não conseguiram fazer 

no domingo (14/03). A prova ficará disponível para todos os alunos no horário específico abaixo, 

sendo opcional o acesso daqueles que já realizaram. 

Horário de aplicação: início às 14h e término às 19h30 

4. 30/03 e 31/03: ocorrerá a aplicação do 2º dia de provas (Matemática e Ciências da Natureza). Vamos 

disponibilizar essas duas opções de data para os alunos realizarem a prova. A prova terá de ser 

realizada em apenas um dos dias. Não será possível usar os dois dias para resolvê-la. 

Horário de aplicação: início às 16h e término às 21:00 horas 

 Estamos cientes do quanto é desagradável o problema ocorrido e enfatizamos que temos feito todos 

os esforços ao nosso alcance junto ao Plurall (ferramenta responsável por comportar atividades pedagógicas de 

nossa escola) para que corrijam os problemas a fim de que nossos(as) alunos(as) tenham o melhor suporte 

possível.  

 Agradecemos a compreensão e reforçamos nosso compromisso e empenho no aprimoramento de 

todos os aspectos que envolvem nosso trabalho. Desde já, colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer 

dúvidas. 

 Cordialmente, 

Direção-Geral do Sigma - DF 
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