
 

 

SIMULADO 2020 ENEM 

TUTORIAL PARA ACESSO À PROVA 

 

6 PASSOS PARA O PRIMEIRO ACESSO 

 

Bom dia, boa tarde ou boa noite! 

Nossa primeira prova será domingo, dia 02/08. Como você irá acessá-la? 

 

SIGA OS PASSOS! 

PASSO 1: ACESSO À PLATAFORMA EAD. 

Entre no link: https://ead.ifrn.edu.br/ava/aberto/ 

- Ao entrar no link, clique no botão “Entrar” na parte superior da lateral direita. 

 

 

PASSO 2: ENTRADA NA PLATAFORMA COM AUTENTICAÇÃO POR E-MAIL. 

Depois, entre na plataforma através de uma das opções oferecidas: 

https://ead.ifrn.edu.br/ava/aberto/


 

 

PASSO 3: ATUALIZANDO O PERFIL 

- Confira seu nome, inclua seu CPF e clique no botão “Atualizar perfil” na parte inferior da 

página. 

 

 

 

 

PASSO 4: PREFERÊNCIAS - CONTINUA. 



- A aba de Preferências irá abrir e aparentemente não há o que fazer por lá. Você pode deixar 

para alterar depois os dados nesta aba e seguir direto para o botão “Página Inicial” que fica 

logo acima no nome “Preferências”. 

 

 

 

PASSO 5: VITRINE DE CURSOS 

- Retornando à Página Inicial, você estará logado na Plataforma ead. Agora é só clicar no Curso 

“SIMULADO ENEM 2020” que aparece na “Vitrine de cursos”. 

 

 

PASSO 6: INSCRIÇÃO EM NOSSO CURSO (ANTES VOCÊ SÓ HAVIA ENTRADO NA 

PLATAFORMA, AGORA É HORA DA INSCRIÇÃO NO CURSO!) 

- Agora é só Clicar em “Inscreva-me” na parte inferior da aba “Opções de inscrição” e você 

estará inscrito no SIMULADO. 

 



 

FIM: PARABÉNS! VOCÊ CONSEGUIU!  

- Até que enfim apareceu a página do Curso com você inscrito. 

 

 

Nos próximos acessos você será direcionado para a página da “Vitrine de Cursos” (Passo 5) 

que dará acesso direto ao nosso Curso.  

 

E AGORA? 

Agora é ler as instruções e só esperar a hora da aplicação do simulado para escolher a prova 

com a opção de língua estrangeira de seu interesse. 

 

BOA SORTE E BOA PROVA! 

 

Siga nossos perfis no instagram:  
Ligadíssimos no Enem: @liasissimosnoenem.ifrn 
IFEnem: ifenemcurraisnovos 
IFCang no Enem: @ifcangnoenem 
 

Cordialmente, 

Jorge Lima 
Coordenador do Projeto Ligadíssimos no Enem 
Professor do IFRN/CM 
 

 


