SIMULADO ENEM – TUTORIAL DE ACESSO
Querido(a) aluno(a),
A aplicação da prova SIMULADO ENEM IMAGINIE estará
disponível dos dias 08 a 22 de Agosto.
.
A prova do DIA I tem 5:30h de duração, 90 questões de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas
Tecnologias e a Redação Dissertativa-argumentativa.
A prova do DIA II tem 5h de duração e 90 questões de
Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas
Tecnologias.
 ma vez que você inicia a prova objetiva, o cronômetro
U
iniciará e não haverá pausa! Portanto, separe um tempo disponível
para realizar a prova com tranquilidade e responder às questões na
plataforma!
PARA ACESSAR:
1. Ao acessar o link app.imaginie.com, pelo navegador Google
Chrome (não utilizar Safari/Internet Explorer), insira o usuário
e a senha da sua escola.
USUÁRIO: Seu cadastro foi realizado utilizando o emaiL
[INSIRA SUA MATRÍCULA]@academia.com.
OBSERVAÇÃO
IMPORTANTE: Caso o
acesso via email não
funcione,
utilize
o
CÓDIGO DE ACESSO.
BLT+MATRÍCULA.

Caso não consiga acessar a plataforma, entre em contato no
nosso e-mail contato@imaginie.com informando E-MAIL,
SENHA, TURMA e UNIDADE. 

😉

IMPORTANTE!: Nunca crie um novo cadastro, caso não consiga
acesso. Entre em contato com o representante da sua unidade!

Após o acesso:
Em seguida, clique no menu
lateral esquerdo:

2.
Depois,
clique
em
"Simulado: Prova objetiva".
Você será direcionado para o
ambiente online da prova:

No segundo dia (11/06), clique em “abrir prova” no "SIMULADO I
ENEM 2020 - DIA 2".
4. Leia atentamente todas as instruções da prova e clique em
"Começar":

ATENÇÃO!: Em “começar”, o cronômetro das 5h iniciará e não
parará mais! Tenha certeza de que você pode/quer fazer o
Simulado agora!

IMPORTANTE:
Sempre atualize sua página, caso a avaliação apareça como
“Carregando avaliação...”;
AGUARDE! A prova objetiva demora alguns segundos para
aparecer!
Esteja próximo ao seu modem. Prefira utilizar o desktop. Se
você utilizar o smartphone, acesse com o navegador Google
Chrome. Se você estiver no desktop e não conseguir acessar
a prova, navegue em janela anônima e sem outras abas
abertas.
Se nenhuma dessas alternativas te auxiliar, solicite ajuda no
CHAT do lado direito da plataforma e aguarde, nós vamos te
atender e você não será prejudicado!

Boa sorte e bons estudos!
Atenciosamente,
IMAGINIE

