
Descomplica  

O Descomplica é para todo mundo que quer passar no Enem, nos principais vestibulares do país e reforço escolar. 

 

Com o Descomplica, você tem acesso a diversas formas de estudar e a professores que vão ensinar aquilo que 

realmente importa para você passar nas provas. Além disso, com ele no seu celular, você leva sua sala de aula para 

onde quiser  

 

Link do serviço e download do App: 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.descomplica.vod&hl=pt_BR 

App Store: https://itunes.apple.com/br/app/descomplica-enem-2018/id1068977518?mt=8  

 

Passo a passo para assinatura do Descomplica  

1. Envie um SMS para o número 3373 com a palavra PROVA para o plano semanal, ou PROVAM para o plano 

mensal 

2. Aguarde o SMS com a confirmação da assinatura 

3. Clique no link do SMS e finalize seu cadastro no site 

4. Pronto! Você já pode começar a estudar 

 

DIFERENCIAIS DESCOMPLICA  

Os melhores professores 

Aqueles que são referência de mercado e que dão aulas nada tradicionais, do jeito que você gosta e consegue 

entender. 

 

Ensino variado 

Mais de 30.000 videoaulas, aulas temáticas, aulas ao vivo todos os dias, de manhã e à noite, simulados, chat para 

tirar dúvidas com professores, monitores, alunos e muito mais! 

 

Metodologia divertida 

Ensino de qualidade, dinâmico, com aulas divertidas e professores que fazem você ficar melhor preparado para as 

provas. 

 

Mais praticidade 

Aulas para você assistir quando quiser, de onde estiver e até mesmo no conforto da sua casa. Todas as aulas são 

online para caber na sua rotina. 

 

Plano de Estudos 

Você conta com um plano de estudos perfeito para passar por todo o conteúdo em apenas 15 semanas. Um verdadeiro 

atalho na hora de saber o que deve ser estudado.  

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.descomplica.vod&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/descomplica-enem-2018/id1068977518?mt=8


 

FAQ 

O que é o Descomplica? 

O Descomplica é a maior empresa de educação online do mundo e acredita que “Aprender é para todo mundo”. E já 

que é para todos, nada melhor do que ter o Descomplica no seu celular para você estudar quando quiser e onde 

estiver. Com ele, você tem acesso a mais de 30.000 videoaulas, aulas ao vivo todos os dias, exercícios, planos de 

estudos perfeitos para guiar sua preparação e professores que vão ensinar aquilo que realmente importa para você 

passar nas provas. 

 

Quem pode se inscrever no Descomplica? 

O Descomplica é para todo mundo que quer passar no Enem e nos principais vestibulares do país e reforço escolar. 

Gostei e quero assinar, como sou cobrado? 

Estão disponíveis os formatos de cobrança recorrência semanal e mensal, descontados diretamente do seu saldo de 

créditos (cliente pré-pago) ou da sua franquia (cliente pós-pago). 

 

Quanto custa? 

 

Assinatura semanal: R$ 4,99 os primeiros 7 dias grátis (renovado automaticamente) 

Assinatura mensal: R$ 15,99 os primeiros 7 dias grátis (renovado automaticamente) 

 

O período grátis é válido somente na primeira assinatura. 

 

Tarifa Proporcional 

A tarifação proporcional é válida para clientes Pré-Pago ou Controle, que contrataram o serviço pelo número 3373 e 

com créditos insuficientes para a renovação integral da assinatura do serviço. No momento da renovação das opções 

semanal ou mensal, o cliente será tarifado proporcionalmente de acordo com a quantidade de créditos disponíveis. 

 

Tarifa Semanal Tarifa Mensal 

R$ 4,99 - 7 dias R$ 15,99 - 30 dias 

R$ 4,27 - 6 dias R$ 13,32 - 25 dias 

R$ 3,56 - 5 dias R$ 10,66 - 20 dias 

R$ 2,85- 4 dias R$ 7,99 - 15 dias 

R$ 2,13 - 3 dias R$ 5,33 - 10 dias 

R$ 1,42 - 2 dias R$ 2,66 – 5 dias 
 

 

Posso cancelar minha assinatura a qualquer momento? 

Você pode cancelar a sua assinatura a qualquer momento enviando a palavra SAIR para o número 3373.  

 

Como eu faço login?  

Após confirmar a compra você receberá um SMS de confirmação e deverá realizar um cadastro através do link 

disponibilizado. Feito isso, finalize seu cadastro e você já poderá acessar todo o nosso conteúdo realizando login em: 

www.descomplica.com.br/entrar, tanto pelo seu celular quanto pelo seu computador. 

 

 

 

 

http://www.descomplica.com.br/entrar


 

Esqueci minha senha. O que devo fazer?  

1- Verifique se você está fazendo o login com o e-mail correto de cadastro, ou seja, aquele que você utilizou na hora 

que fez a compra do plano! Você recebe em sua caixa de entrada um e-mail com todas as informações da compra 

bem-sucedida. 

2 - Caso tenha feito o cadastro e a compra do plano por algum e-mail vinculado ao Facebook ou Google+, você deve 

fazer o login clicando nos botões "Facebook" ou "Google" - não é necessário colocar uma senha após o primeiro login. 

3 - Se nenhum desses passos funcionou e você tem certeza de que o e-mail de acesso está correto, o problema pode 

ser a sua senha. Faça a redefinição da senha na página de login e tente acessar o site novamente. 

 

 

 

 

https://descomplica.com.br/requisitar-troca-de-senha/?ReturnUrl=%2Frequisitar-troca-de-senha%2F

