
SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE 
EDITAL – SIMULADO modelo UNICHRISTUS 

 
O COLÉGIO CHRISTUS, por meio da Comissão Organizadora, torna públicas, para o 

conhecimento dos interessados, as condições do SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE – modelo 
UNICHRISTUS, conforme segue: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS é regido pelas normas 
estabelecidas no presente Edital, ressaltando que há algumas diferenças do Edital do Vestibular 
da Unichristus. Por esse motivo, torna-se necessário que os participantes leiam atentamente os 
dois editais. 

1.2. Poderão inscrever-se os candidatos regularmente matriculados no 9º ano do Ensino 
Fundamental, na 1ª série, na 2ª série e na 3ª série do Ensino Médio, bem como aqueles que já 
concluíram o Ensino Médio, obedecendo às normas previstas neste Edital. 
1.2.1. Em hipótese alguma, o resultado obtido poderá ser utilizado como documento 

comprobatório para pleitear a obtenção de certificado ou diploma de conclusão do 
Ensino Médio junto a qualquer instituição de ensino. 

1.3. A participação do candidato ou sua pontuação final não irá gerar quaisquer direitos, como bolsas 
de estudo ou acesso a curso de ensino superior, pois o único objetivo do simulado é oferecer 
ao candidato a oportunidade de treinamento e avaliação, com o fornecimento de sua pontuação 
individual. 

1.4. O Colégio Christus poderá cancelar o SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE – modelo 
UNICHRISTUS, de forma total ou parcial, bastando, para tanto, postar aviso em seu site 
https://www.christus.com.br/. 

 
 

2. DA INSCRIÇÃO  
2.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital, certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a participação no SIMULADO ONLINE 
#BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS e aceitar todas as condições nele estabelecidas. 

2.2. A inscrição do candidato implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas no inteiro 
teor deste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.3. A inscrição deverá ser efetuada a partir das 21h do dia 19/6/2020 até às 18h do dia 24/6/2020, 
no link que será disponibilizado no site https://www.christus.com.br/. 

2.4. Para efetuar a inscrição no SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE – modelo UNICHRISTUS, 
são imprescindíveis o endereço de e-mail, o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o 
número do documento de identificação (RG) e o número de um telefone celular.  
2.4.1. As informações e os documentos apresentados pelo candidato serão de sua inteira e 

exclusiva responsabilidade, respondendo o candidato, civil e criminalmente, se for o 
caso, por qualquer falsidade ideológica. 

2.5. Para a inscrição, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
2.5.1. O candidato deve estar ciente de todas as informações sobre o SIMULADO ONLINE 

#BENEFICENTE – modelo UNICHRISTUS, que estarão disponíveis no site 
https://www.christus.com.br/.  

2.6. O Colégio Christus não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem, tempestivamente, o 
recebimento dos dados. 

https://www.christus.com.br/
https://www.christus.com.br/
https://www.christus.com.br/


2.7. O Colégio Christus poderá, a seu critério, prorrogar os prazos de inscrição e alterar demais 
datas e procedimentos para este SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE - modelo 
UNICHRISTUS que serão comunicados por qualquer forma viável, tal como publicação no site, 
para o que o candidato se compromete a examinar diariamente até o dia do processo seletivo. 

2.8. Os candidatos poderão fazer uma doação de forma solidária, nas contas indicadas no site 
https://www.christus.com.br/comunicados/simulado-online/, não sendo critério obrigatório 
para a participação no SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS. 

 
3. DAS PROVAS 

3.1. O SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS será composto de uma 
prova com 100 questões de múltipla escolha (Conhecimentos Gerais) e uma Redação e será 
realizado nos dias 27 e 28 de junho, exclusivamente de forma on-line, devendo ser realizada, 
preferencialmente, em computador.  

3.2. Diferente do que será praticado no Vestibular da Unichristus, não será usado, neste 
Simulado, webcam, ou seja, não será realizado no formato de videoconferência.  

3.3. Segue quadro-resumo discriminando provas, data, horários, área, tipos e quantidade de 
questões por prova: 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES 
27/6 

Sábado 
14h às 14h50min 
(incluindo envio) Redação 1 texto 

 

28/6 
Domingo 

9h às 10h40min Linguagens e Códigos 25 (múltipla escolha) 
Ciências Humanas 25 (múltipla escolha) 

 

14h às 15h40min Matemática e  
Ciências da Natureza 50 (múltipla escolha) 

 
3.4. Para realizar a prova, o candidato deve acessar o ambiente digital, por meio do site 

https://simulado.christus.com.br, e clicar no link específico de cada prova.   

3.5. O acesso à prova só estará disponível no horário especificado. Após esse horário, o formulário 
será bloqueado, e as respostas não poderão ser enviadas. 

3.6. O SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS será realizado da seguinte 
forma, de acordo com o quadro-resumo anterior:  
3.6.1. A Prova de Redação deverá ser realizada por todos os candidatos e deverá ser feita 

a próprio punho, com tinta de cor azul ou preta e não pode ser digitada, sob pena de 
ser anulada. Na folha de redação, o candidato deverá informar o número de inscrição 
no local indicado. Não deverá constar, nessa folha, assinatura, rubrica, amassaduras, 
manchas, dobraduras, rasgos ou qualquer sinal que inviabilize sua correção, sob pena 
de ser atribuída nota ZERO.  

3.6.2. A proposta de Redação será apresentada, de forma virtual, por meio de um arquivo 
PDF.  

3.6.3. O candidato deve imprimir com antecedência a folha específica, incluída neste edital 
(anexo) e também disponibilizada no site a partir do dia 25/6/2020. Nela, deve 
identificar-se apenas com o número de inscrição no local indicado. Caso o candidato 
não cumpra corretamente este item, será eliminado. 

3.6.4. A redação com até 15 (quinze) linhas escritas será considerada “insuficiente” e 
receberá nota zero. A redação poderá ter até 30 linhas. 

3.6.5. A Redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo 
receberá nota zero. 

3.6.6. A Redação que apresentar cópia dos textos das Propostas de Redação terá o número 
de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção 

3.6.7. O candidato deve assistir ao tutorial de envio de redação que estará disponível no site 
a partir do dia 25/6/2020 e lembrar que terá 50min para produção e envio do texto. 

https://simulado.christus.com.br/


3.6.8. A Prova de Conhecimentos Gerais deverá ser realizada por todos os candidatos e 
constará de: 
a) cinquenta (50) questões objetivas de múltipla escolha (proposições múltiplas), 

sendo 25 questões na área de Linguagens e Códigos (nesta área, são avaliados, 
conjunta ou isoladamente, conhecimentos nas disciplinas de Língua Portuguesa 
e Língua Estrangeira) e 25 questões na área de Ciências Humanas (nesta área, 
são avaliados, conjunta ou isoladamente, conhecimentos nas disciplinas de 
Geografia, História, Sociologia e Filosofia); 

b) cinquenta (50) questões objetivas de múltipla escolha (proposições múltiplas), na 
área de Matemática e Ciências da Natureza (nesta área, são avaliados, conjunta 
ou isoladamente, conhecimentos nas disciplinas de Matemática, Física, Química 
e Biologia);  

3.6.9. Cada questão, independentemente da área, será composta de cinco proposições 
múltiplas com cinco opções de resposta (A, B, C, D e E) e uma única resposta correta, 
de acordo com o comando da questão, devendo o candidato marcar apenas aquela 
opção que, em seu entendimento, corresponde à resposta correta. 

3.6.10. O tempo médio para cada questão ser respondida (selecionando o item que considera 
correto) será de 2 minutos, portanto o candidato deverá ficar atento ao horário final da 
prova. 

3.7. O conteúdo programático das provas seguirá o núcleo comum do Ensino Médio.  
3.8. O local para a realização dessa prova deverá ser bem iluminado, sem interferências e sem a 

presença de outras pessoas, além do candidato. Não é permitido consulta a nenhum tipo de 
material, nem mesmo a sites de buscas. 

 
4. DOS RESULTADOS 

4.1. Da prova de Redação: antes da divulgação das notas, todas as provas serão revisadas pela 
Banca, independentemente de pedido do candidato. Após a revisão, as notas atribuídas pela 
Banca serão as notas definitivas, sobre as quais não será aceito mais nenhum tipo de 
reclamação ou recurso. 

4.2. Da prova de Conhecimentos Gerais: serão corrigidas digitalmente, de forma que não caberá 
solicitação de revisão. Após o envio das respostas, o candidato terá acesso imediato ao seu 
desempenho na prova.  

4.3. A partir das 19 horas do dia 28/6, será disponibilizada a resolução comentada das questões 
das provas de Conhecimentos Gerais. 

4.4. Os resultados individuais do SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE – modelo UNICHRISTUS, 
a priori, não serão divulgados por meio de publicação ou de instrumentos similares. 

4.5. Em hipótese alguma, os resultados individuais do SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE - 
modelo UNICHRISTUS poderão ser utilizados para fins de premiação ou pleito de vantagens 
financeiras junto às Instituições de ensino. 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. O Colégio Christus não fornecerá atestados, certificados ou certidões relativas à classificação 

ou à nota dos participantes. 
5.2. Será excluído do SIMULADO ONLINE #BENEFICENTE – modelo UNICHRISTUS, por ato da 

Comissão Organizadora, o participante que: 
a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, sob as penas de lei; 
b) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento para obter benefício próprio ou de terceiros em 

qualquer etapa do Simulado.  
c) não atender às orientações regulamentares do Simulado. 

5.3. A inscrição do participante implicará a aceitação das normas para o SIMULADO ONLINE 
#BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS contidas neste Edital. 



5.4. São de inteira responsabilidade do participante os prejuízos decorrentes de erro de informação 
por ele prestada. 

5.5. No ato da inscrição, o participante declara que concorda com o fato de conceder direitos de 
imagem e som de voz para que o COLÉGIO CHRISTUS faça divulgação exclusiva, se achar 
conveniente, nos meios de comunicação e que tal anuência seja manifestada mediante 
assinatura do Termo de Cessão de Imagem. Igual documento deverá ser assinado pelo 
responsável legal quando o participante for menor de 18 anos. 

5.6. Se necessário, a Comissão responsável pela realização do SIMULADO ONLINE 
#BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS poderá prorrogar os prazos e/ou as datas 
estabelecidos neste EDITAL. 

5.7. Os casos omissos e as eventuais dúvidas quanto à interpretação deste Edital serão resolvidos 
e esclarecidos pela Comissão responsável pela realização do SIMULADO ONLINE 
#BENEFICENTE - modelo UNICHRISTUS e informados por intermédio do e-mail de contato 
constante no cadastro de inscrição. 

 
Colégio Christus 
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