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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

O primeiro passo é realizar a inscrição, isso pode ser feito separado ou junto 

com pacote de simulados, depois é só aguardar a hora e a data marcada 

para realizar ONLINE. 

O simulado é realizado ONLINE, portanto não será possível a impressão do 

mesmo antes ou durante a prova. Só será possível a impressão quando 

enviarmos a cópia em PDF no dia seguinte. 

Quando chegar a hora e a data, o link do acesso estará disponível na 

seguinte página: https://www.acasadosimulado.com.br/simulados-de-

vespera/, passando de “Inscreva-se” para “Clique aqui”.  

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/simulados-de-vespera/
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Assim que o link for liberado, você precisará realizar 2 etapas para logar. 

• NOME DA SALA: será fornecido no dia do simulado. 

• IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL: é a senha, que será o cpf do titular da 

compra sem pontos e sem traço. 

 

Ao iniciar a prova, o tempo estará correndo, se não realizar durante esse 

tempo marcado, não entrará no ranking. O mesmo para redação, se não 

enviar (por foto ou escaneado para contato@acasadosimulado.com.br) até 

o fim do horário do simulado, estará eliminado do ranking. 

No dia seguinte, enviaremos a cópia do simulado em PDF via e-mail para 

todos, e estaremos disponíveis para enviar as notas para aqueles que não 

quiseram ou não conseguiram entrar no ranking. 

O aluno tem liberdade de seguir a ordem das questões que desejar, basta 

usar o menu inferior, mas se atentem para não esquecer de marcar alguma 

questão. 

NÃO é permitido marcar duas respostas na mesma questão. Se isso 

acontecer, a questão será anulada. 

No final do simulado, haverá pergunta extra para preenchimento do 

nome/apelido/identificação no ranking. 

Por fim, encerre o simulado, após encerrar, irá aparecer a imagem como 

mostra abaixo. Podem fechar sem problema, é apenas uma mensagem 

padrão. 

mailto:contato@acasadosimulado.com.br
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O gabarito será divulgado, no mesmo dia, até 23h59 no mesmo link que 

usou para acessar o simulado. 

Após a liberação de gabaritos e do pdf do simulado, abriremos espaço para 

interposição dos recursos durante 24h. Envie a argumentação em nosso e-

mail (contato@acasadosimulado.com.br) com seguinte assunto: Nome do 

concurso – Recurso. 

Encerrado o prazo de recursos, quando for o caso, liberaremos as mudanças 

no gabarito e o resultado final. Se tiver redação/questões abertas, 

poderemos demorar mais tempo para liberar o resultado final/ranking. 

Para acessar os comentários, estará disponível uma imagem escrita 

COMENTÁRIOS no final da página dos gabaritos do respectivo concurso, 

deve-se clicar nela e aparecerá uma tela pedindo login e senha. O login é o 

e-mail cadastrado no pedido e a senha é o CPF sem pontos e sem traço. 

Após o login, procure pelo post do concurso que deseja ver os comentários. 

Problemas no acesso ao simulado online, não recebeu simulado em pdf por 

e-mail ou não conseguir acessar aos comentários, contate imediatamente 

para contato@acasadosimulado.com.br. 

Qualquer outra alguma dúvida? Basta enviar-nos um e-mail para 

contato@acasadosimulado.com.br   
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