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Um novo modelo de avaliação. Mais rápido, 

seguro e que cuida do meio ambiente.
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Graduação Presencial Acesso a Prova Digital

O aluno deverá entrar em seu AVA! O 

acesso deve ser realizado da mesma 

maneira que está acostumado sendo 

ele, por seu RA, CPF ou e-mail.



Graduação Presencial Acesso a Prova Digital

Assim que estiver na sua primeira tela 

do AVA, deve clicar no link “Prova 

Digital” no menu lateral. Como 

mostra a imagem!



Graduação Presencial Acesso a Prova Digital
NOME ALUNO

12345678900

Após clicar em Prova Digital no menu 

lateral, nesta tela o aluno terá todas as 

informações necessárias para realizar 

sua prova. No campo Disciplina o aluno 

poderá confirmar as disciplinas das suas 

provas agendadas.



Graduação Presencial Acesso a Prova Digital
NOME ALUNO

12345678900

O Aluno deve ter muita atenção para os 

prazos para iniciar sua prova, eles 

estarão na tela de agendamento como 

mostramos aqui. No campo Data e Hora 

Início e Data e Hora Fim, o aluno poderá 

verificar os prazos para as suas provas 

agendadas.Importante: o aluno poderá iniciar sua prova digital 

durante toda a semana, conforme mostra o 

agendamento. Após iniciar sua prova o aluno terá até 3 

horas para realizar e concluir sua avaliação. Ao final das 3 

horas a prova será finalizada automaticamente pelo 

sistema sem possibilidade de retorno. O prazo limite para 

início será dia 10/06/2020 as 23:59h, caso você inicie a 

prova com menos de 3 horas antes desse prazo, seu 

tempo limite será o horário fim agendado (10/06/2020 às 

23:59h)



Graduação Presencial Acesso a Prova Digital
NOME ALUNO

12345678900

Importante: o aluno poderá iniciar sua prova digital 

durante toda a semana, conforme mostra o 

agendamento. Após iniciar sua prova o aluno terá até 3 

horas para realizar e concluir sua avaliação. Ao final das 3 

horas a prova será finalizada automaticamente pelo 

sistema sem possibilidade de retorno. O prazo limite para 

início será dia 10/06/2020 as 23:59h, caso você inicie a 

prova com menos de 3 horas antes desse prazo, seu 

tempo limite será o horário fim agendado (10/06/2020 às 

23:59h)

Agora vamos falar do itens mais importantes. 

Os dados que o aluno irá utilizar para acessar 

sua prova. Liberaremos no primeiro dia da 

semana de prova o Localizador e te 

informaremos aqui também o RA, dados 

usados para acessar a prova digital.

Importante, anote essas duas informações 

no seu caderno!

O Localizador irá aparecer 

aos alunos a parte do dia 

04/06/2020 as 00:01h



Graduação Presencial Acesso a Prova Digital
NOME ALUNO

12345678900

Nesta campo destacado o aluno terá a 

informação sobre qual a versão da sua prova, 

isso o ajudará quando receber os gabaritos 

das provas para consulta e possíveis 

contestações. 

Importante: a versão de prova só aparecerá 

ao aluno no dia 12/06/2020



Graduação Presencial Acesso a Prova Digital
NOME ALUNO

12345678900

Seguindo com os itens da tela de 

agendamento, outro item importante é 

a Sala, nela estará o link para acesso a 

prova digital do aluno, é só clicar e 

acessar com os dados de RA e 

Localizador, anotados no caderno

Clicando no link vamos 

acessar a prova digital!

Importante: o aluno poderá iniciar sua prova digital 

durante toda a semana, conforme mostra o 

agendamento. Após iniciar sua prova o aluno terá até 3 

horas para realizar e concluir sua avaliação. Ao final das 3 

horas a prova será finalizada automaticamente pelo 

sistema sem possibilidade de retorno. O prazo limite para 

início será dia 10/06/2020 as 23:59h, caso você inicie a 

prova com menos de 3 horas antes desse prazo, seu 

tempo limite será o horário fim agendado (10/06/2020 às 

23:59h)



Graduação Presencial Prova Digital

Essa é a tela inicial da sua Prova Digital, 

onde você deve incluir seu RA e 

Localizador que constam no seu 

agendamento de prova no AVA. Os 

mesmos que você anotou no caderno!  E 

posteriormente clique em Acessar Prova.



Graduação Presencial Prova Digital

Aqui estão seus dados e informações iniciais 

para realizar sua prova, nesta tela você deve 

passar por alguns passos:

 No bloco acima, estão as informações sobre 

a quantidade de questões da sua prova

 Você também deve ler e concordar com as 

orientações gerais

Importante: o aluno poderá iniciar sua prova digital 

durante toda a semana, conforme mostra o 

agendamento. Após iniciar sua prova o aluno terá até 3 

horas para realizar e concluir sua avaliação. Ao final das 3 

horas a prova será finalizada automaticamente pelo 

sistema sem possibilidade de retorno. O prazo limite para 

início será dia 10/06/2020 as 23:59h, caso você inicie a 

prova com menos de 3 horas antes desse prazo, seu 

tempo limite será o horário fim agendado (10/06/2020 às 

23:59h)



Graduação Presencial Prova Digital

Leia atentamente as instruções gerais e as instruções especificas para cada questão

da prova;

Fique atento ao seu tempo para realização da prova. Após iniciar sua prova, você

terá até 3 horas para realizar e concluir sua avaliação. Quando o horário fim da sua

prova chegar, ela será encerrada automaticamente. Você pode acompanhar o

tempo pelo cronometro disponibilizado ao acessá-la;

O prazo limite para realização será dia 10/06/2020 as 23:59h, caso você inicie a

prova com menos de 3 horas antes desse prazo, seu tempo limite será o horário fim

agendado (10/06/2020 as 23:59h)

Reserve um tempo para realizar sua prova, busque um ambiente calmo onde você

não seja interrompido. Isso te ajudará durante a realização;

Não é permitido realizar consultas na internet ou em outros materiais impressos.

Não é permitido compartilhar informações ou o uso de outros meios de informação

durante a realização da prova;

Clique para ler e concordar com as 

Orientações Gerais você irá 

verificar as instruções e 

posteriormente clicar em OK! 

Entendi.



Graduação Presencial Prova Digital

Assim que acessar a prova você já verá 

a sua primeira questão com o 

Enunciado, a questão tiver uma lista 

de fórmula, estará no campo Ver 

Fórmula e também verá as 

Alternativas.



Graduação Presencial Prova Digital

Ainda na primeira tela da prova, no 

campo que destacamos ao lado, está o 

seu gabarito, nele você pode navegar 

pelas questões clicando nos números e 

após responder uma questão a 

alternativa marcada aparecerá junto 

ao número neste campo.



Graduação Presencial Prova Digital

Durante toda a realização da sua prova 

é possível visualizar o tempo restante. 

Só clicar no reloginho destacado que o 

tempo (em números) é apresentado 

como mostra a imagem.

2:59:01
Restantes

Importante: o aluno poderá iniciar sua prova digital 

durante toda a semana, conforme mostra o 

agendamento. Após iniciar sua prova o aluno terá até 3 

horas para realizar e concluir sua avaliação. Ao final das 3 

horas a prova será finalizada automaticamente pelo 

sistema sem possibilidade de retorno. O prazo limite para 

início será dia 10/06/2020 as 23:59h, caso você inicie a 

prova com menos de 3 horas antes desse prazo, seu 

tempo limite será o horário fim agendado (10/06/2020 às 

23:59h)



Graduação Presencial

Como mostra a tela temos mais uma 

opção para as questões com imagem . 

Passando o cursor do seu mouse por 

cima da imagem, ela irá expandir, 

facilitando a visualização.
Para seguir com a prova, você 

poderá utilizar também os 

campos Anterior ou Próxima,

Prova Digital



Graduação Presencial

Importante: se o aluno marcar uma 

alternativa na questão e por alguma 

inconsistência na conexão com a internet o 

sistema não salvar essa alternativa a 

mensagem abaixo irá aparecer uma 

mensagem: “Não foi possível salvar sua 

resposta. Tente novamente.”

Cálculos

O aluno deve voltar na 

questão e realizar até que o a 

conexão com a internet seja 

estabelecida e o sistema possa 

salvar a alternativa 

selecionada na 

Prova Digital



Graduação Presencial Prova Digital

Sua internet desconectou ou ocorreu algum 

problema que fez você sair da sua página da 

prova digital?

O sistema salva todas as informações das 

questões que você já realizou. Então se você 

estiver no período programado para realizar sua 

prova, poderá retornar, conectar-se novamente 

e continuar sua prova do ponto que parou.

Importante: o aluno poderá iniciar sua prova digital 

durante toda a semana, conforme mostra o 

agendamento. Após iniciar sua prova o aluno terá até 3 

horas para realizar e concluir sua avaliação. Ao final das 3 

horas a prova será finalizada automaticamente pelo 

sistema sem possibilidade de retorno. O prazo limite para 

início será dia 10/06/2020 as 23:59h, caso você inicie a 

prova com menos de 3 horas antes desse prazo, seu 

tempo limite será o horário fim agendado (10/06/2020 às 

23:59h)



Graduação Presencial

Basta conectar no site da prova digital 

novamente com o seu RA e código 

localizador, os mesmos que você anotou no 

caderno e seguir com a realização da sua 

prova.

Lembre-se: você poderá fazer isso somente 

se estiver do período disponibilizado para 

realizar sua prova, como consta no seu PDA

Prova Digital



Graduação Presencial

Todas as questões realizadas e confirmadas? 

Agora vamos finalizar a prova, quando você 

terminar de responder todas as questões 

pode conferir novamente e clicar em 

Finalizar Prova.

Atenção: só clique em finalizar quando tiver 

certeza que terminou a prova.

Prova Digital



Graduação Presencial Prova Digital

Agora você deve confirmar que deseja 

realmente finalizar sua prova. Lembrando 

que não poderá mais acessá-la neste 

ambiente.

Esteja confiante e confirme clicando em 

“Finalizar”



Graduação Presencial Prova Digital

Prova finalizada e já disponibilizamos para você 

o número de acertos da sua prova. Legal né!?

As bolinhas verdes representam os seus acertos

e as bolinhas vermelhas representam os erros.



Graduação Presencial

Pronto, você realizou sua prova, viu o que acertou e 

errou e agora é aguardar o lançamento dos seus 

pontos!

Seu Gabarito também estará disponível de acordo com 

o calendário em 12/06/2020.

IMPORTANTE: o processo de contestação de questões 

continua o mesmo, então se você precisar contestar 

alguma questão da sua prova procure sua unidade 

pelos canais de comunicação existentes.

Prova Digital



Graduação Presencial

Desejamos uma 

Boa prova a todos!!
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