
Após responder o simulado aguarde o processamento pela escola e a liberação do resultado. 

Nos botões abaixo tem as seguintes opções para o aluno após o resultado:

Passo a passo para o aluno responder o simulado online

Na tela inicial, na coluna Responder simulado clique no icone  Caderno de questões 

não respondido

ü

Opções para o Aluno
Consulta ao resultado dos simulados

Recebe comentários das questões que não acertou

Conferência de gabaritos

Acesso ao caderno de questões

Acesso aos documentos do simulado

Consulta imagem da folha de resposta

Consulta imagem da folha de redação

Consulta a seu histórico de desempenho por

disciplina/simulado

Recebe notificações automáticas sobre o desempenho e

sobre os simulados

Recebe avisos de professores e coordenadores

Acesso a todos os simulados realizados durante o ano

VOLTAR
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ü
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ü
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ü

ü
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Primeiro Acesso
Esqueceu a Senha?

Acesse www.zoomeduca.com.br, clique no botão laranja , Entrar no Zoom Educa

depois clique em PERFIL ALUNO e digite seu emal e senha, caso já tenha acessado 

a plataforma alguma vez, ou clique em  e digite sua matrícula e data Primeiro Acesso

de nascimento. 

Assim que terminar de marcar toas as alternativas clique no botão FINALIZAR (como mostra 

imagem acima) e confira suas respostas marcadas (como mostra imagem abaixo). Caso 

finalize sem marcar todas as alternativas, você poderá retornar a qualquer momento, dentro do 

intervalo de início e fim do simulado para finalizar as respostas.

Em seguida responda as questões da prova marcando a alternativa correta no gabarito localizado 

à direita do caderno de questões.

Caso o simulado tenha Redação, clique no botão Enviar folha de redação,           localizado 

ao lado do botão Responder simulado e será mostrado a janela abaixo. Clique em Selecionar 

arquivo e selecione a redação a ser importada para o simulado.

Obs: a Redação pode ser escrita em uma folha de papel comum, digitalizada usando um 

scanner ou aplicativo de scanner do seu celular e copiada para seu computador para depois 

ser anexada no Zoom Educa.

Resultado do simulado

Caderno de questões

Conferir gabarito
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