REGULAMENTO – SIMULADO MAXI
COLÉGIO MAXI – LONDRINA
ORIENTAÇÕES GERAIS
1- As provas serão direcionadas a alunos que, no ano de 2017, estejam devidamente matriculados no
9º ano do Ensino Fundamental, na 2ª, 3ª série do Ensino Médio ou no curso Pré-Vestibular do Colégio
Maxi e de escolas privadas e públicas da cidade de Londrina/PR e região.
2- Aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental (Prova do Ensino Fundamental), da 2ª, 3ª séries
do Ensino Médio e curso Pré-Vestibular (Prova do Ensino Médio e Pré-Vestibular) será aplicado o
SIMULADO MAXI, que constará de avaliações fundamentadas nas 4 áreas do conhecimento exigidas
pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática
e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias. O
SIMULADO MAXI será composto de uma prova diferente para cada grupo.
Prova do Ensino Fundamental – Destinada a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental com 40
questões de múltipla escolha. É uma avaliação realizada em um único dia, modelo Enem, abordando
conteúdo do Ensino Fundamental II.
Prova do Ensino Médio e Pré-Vestibular – Destinada a alunos da 2ª, 3ª séries do Ensino Médio e
curso Pré-Vestibular com 60 questões de múltipla escolha e redação. É uma avaliação realizada em
um único dia, modelo Enem, corrigida pela TRI (Teoria de resposta ao item). A redação não entra na
contagem da pontuação.


Data da prova: 1º de outubro de 2017.

 Horário da prova para o Ensino Fundamental: das 14h às 17h – horário de Brasília.
 Horário da prova para o Ensino Médio e Pré-Vestibular: das 14h às 18h – horário de Brasília.
 Local das provas: no Colégio Maxi da unidade com sede na Avenida Duque de Caxias, número
1589, e no Colégio Maxi da unidade com sede na Avenida Maringá, número 1700.
3- Ao fazer sua inscrição pelo site www.simuladomaxi.com.br, até às 24h do dia 27 de setembro de
2017, o estudante declara estar ciente e de acordo com o presente regulamento. A inscrição e a
participação são gratuitas.

4- Ao fazer a inscrição, o estudante receberá um e-mail com sua senha e login para acessar o
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO que deverá ser apresentado no momento da prova, juntamente com
um documento com foto.
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5- A premiação aos participantes do SIMULADO MAXI será distinta para alunos que estudam no
Colégio Maxi e para alunos que estudam nas outras instituições de ensino público ou privado.

INSCRIÇÃO:
Para participar, o aluno deverá inscrever-se preenchendo formulário específico que estará disponível
no site www.simuladomaxi.com.br conforme data e horários citados anteriormente.
Os candidatos deverão inscrever-se de acordo com o critério descrito a seguir:
 Alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e também os alunos da 2ª, 3ª série do
Ensino Médio ou curso Pré-Vestibular do Colégio Maxi de Londrina.
 Alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e também os alunos da 2ª, 3ª série do
Ensino Médio ou curso Pré-Vestibular de qualquer instituição de ensino público ou privado.

PREMIAÇÃO
Os prêmios do SIMULADO MAXI são pessoais e intransferíveis.
Alunos da 2ª série do Ensino Médio
 Para os 2 (dois) mais bem colocados da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Maxi Londrina: 1
(uma) bolsa de estudo integral para a 3ª série do Ensino Médio, incluindo a isenção de
pagamento do material didático para o ano de 2018 no Colégio Maxi.
 Para os 2 (dois) mais bem colocados da 2ª série do Ensino Médio de outras escolas de
Londrina e região: 1 (uma) bolsa de estudo integral para a 3ª série do Ensino Médio, incluindo
a isenção de pagamento do material didático para o ano de 2018 no Colégio Maxi.

Alunos da 3ª série do Ensino Médio e curso Pré-Vestibular
 Para o mais bem colocado do Colégio Maxi: 1 (um) Chromebook.
 Para o mais bem colocado de outras escolas de Londrina e região: 1 (um) Chromebook.
 Para os 35 mais bem colocados de outras escolas de Londrina e região: 1 (uma) bolsa de
estudo para o curso Superintensivo em 2017 em um dos cursos Pré-Vestibulares do Grupo
Maxi e parceiros, sendo 20 bolsas para o Colégio Maxi, 10 bolsas para o Curso e Colégio
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NEODNA e 5 bolsas para o NEWMED Pré-Vestibular. Após a comunicação de classificação, os
estudantes mais bem colocados terão o prazo de 3 (três) dias úteis para realizar a matrícula. A
escolha do local para cursar o SUPERINTENSIVO será feita pelo próprio estudante no
momento em que ele for comunicado sobre sua classificação, critério adotado para a escolha.

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental:
 Para o mais bem colocado do Colégio Maxi: 1 (uma) bolsa de estudo integral para a 1ª série do
Ensino Médio, incluindo a isenção de pagamento do material didático para o ano de 2018 no
Colégio Maxi.
 Para os 20 (vinte) mais bem colocados do Colégio Maxi: 1 (um) Óculos Vr Box Realidade
Virtual 3d (apenas o óculos, não contempla smartphone), que será entregue durante uma
aula especial na sala Google do Colégio Maxi, na unidade Avenida Duque de Caxias ou na
unidade Avenida Maringá. A aula será agendada pelo Colégio Maxi.
 Para o mais bem colocado de outras escolas de Londrina e região: 1 (uma) bolsa de estudo
integral para a 1ª série do Ensino Médio, incluindo a isenção de pagamento do material
didático para o ano de 2018 no Colégio Maxi.
 Para os 20 (vinte) mais bem colocados de outras escolas de Londrina e região: 1 (um) Óculos
Vr Box Realidade Virtual 3d (apenas o óculos, não contempla smartphone), que será entregue
durante uma aula especial na sala Google do Colégio Maxi, na unidade Avenida Duque de
Caxias ou na unidade Avenida Maringá. A aula será agendada pelo Colégio Maxi.
Observação: as bolsas de estudo para o ensino regular em Londrina serão para matrículas efetivadas
no Colégio Maxi da unidade Avenida Maringá, com sede na Avenida Maringá, nº 1700, ou no Colégio
Maxi da unidade Avenida Duque de Caxias, com sede na Avenida Duque de Caxias, 1589, em
Londrina, a critério da Direção-Geral. O prazo para a efetivação da matrícula é de 7(sete) dias úteis, a
partir da comunicação de sua classificação.
A entrega de todos os prêmios mencionados para os alunos vencedores fica condicionada à
apresentação de documento que comprove a regularidade escolar no ano de 2017 no 9º ano do
Ensino Fundamental ou nas séries do Ensino Médio e curso Pré-Vestibular.
FUNCIONAMENTO
SIMULADO MAXI
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- É imprescindível a apresentação de um documento de identificação com foto para o acesso ao local
de prova. Na falta de um documento com foto, o acesso ao local de prova será realizado mediante
apresentação de Certidão de Nascimento e 1 foto 3X4 recente na secretaria do colégio no dia da
prova.
- A prova terá início às 14 horas (horário de Brasília), no dia 1º de outubro de 2017, devendo o aluno
apresentar-se com 1 (uma) hora de antecedência no local da prova. Não será permitida a entrada
após o sinal, ou seja, não serão tolerados atrasos.
- O gabarito deverá ser preenchido com caneta preta e não deverá conter rasura.
- O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de 1(uma) hora.
- A duração da prova será de 3 (três) horas para o Ensino Fundamental e de 4 (quatro) horas para o
Ensino Médio e Pré-Vestibular.
- Para a premiação, será considerada a classificação dos acertos e, no caso de empate, será utilizada a
nota da Redação para o Ensino Médio e Pré-Vestibular. Persistindo empate, mesmo após a correção
da Redação, o critério de desempate será a ordem cronológica sucessiva (data e hora) da inscrição,
premiando-se o que primeiro a fez.
- Em relação ao 9º ano do Ensino Fundamental, para a premiação, o critério de desempate será a
ordem cronológica sucessiva (data e hora) da inscrição, premiando-se o que primeiro a fez.

DIVULGAÇÃO E RESULTADO
1. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados logo após o término da prova. O gabarito
estará disponível no site www.simuladomaxi.com.br. Os estudantes poderão retirar o caderno
de provas até às 18h30, na própria sala onde realizou a prova. Após o dia 1º de outubro, o
caderno de provas poderá ser retirado na recepção do Colégio Maxi, na unidade na qual foi
realizada a prova, até 7/10/2017. O caderno de provas será entregue somente ao aluno ou a
um responsável mediante apresentação de documento de identificação.
2. O resultado será divulgado no dia 20 (vinte) de outubro, sem a correção da redação. Será
disponibilizado o cartão de desempenho do aluno, porém a sua classificação geral não será
informada.
3. A premiação será entregue no mês de outubro de 2017, com data e horário a serem
confirmados quando divulgados os resultados.
4. A premiação é pessoal, intransferível e insubstituível.
5. Os ganhadores condicionam a premiação à autorização de uso de seu nome, som de voz e
imagem, sem qualquer ônus, para a divulgação do evento, de seus resultados e demais
campanhas publicitárias do Colégio Maxi, com uso em mídia impressa, eletrônica, televisiva e
qualquer outra campanha publicitária.
DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Não poderão participar desta promoção os funcionários das empresas das escolas Maxi,
os sócios-proprietários da Sociedade Educacional Maxi S/C Ltda. e quaisquer outros
interessados que não estejam devidamente matriculados em cursos de 9º ano do Ensino
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2.

3.

4.
5.

6.

Fundamental e de 2ª, 3ª séries do Ensino Médio ou curso Pré-Vestibular do Colégio Maxi e
demais escolas privadas e públicas da cidade de Londrina e região.
Ao participar do SIMULADO MAXI, fica autorizado ao Maxi divulgar fotos e vídeos dos
nomes dos ganhadores por meio de todos os veículos e meios de comunicação de forma
gratuita e por prazo indeterminado.
A correção da redação da prova do Ensino Médio e Pré-Vestibular será feita pela
plataforma on-line REDAÇÃO NOTA 1000. O estudante receberá, por e-mail, senha e login
para acessar a correção.
Em hipótese alguma, os ganhadores poderão solicitar o valor dos prêmios em dinheiro ou
quaisquer outras alterações deles.
Os casos omissos e as dúvidas, porventura suscitados, que não constam no regulamento,
serão solucionados por uma comissão de, no mínimo, três pessoas, composta por
colaboradores da equipe responsável por essa promoção.
Eventuais dúvidas e reclamações sobre questões e gabaritos deverão ser encaminhadas
para o e-mail simuladomaxi@colegiomaxi.com.br até o dia 2 de outubro de 2017, às 10h,
e identificadas com o nome completo do candidato e o seu número de inscrição.

Londrina, 15 de setembro de 2017.
Colégio Maxi
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