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I. ACESSO AO LINK  MEET

Os candidatos devem acessar o site e 
clique na aba "inscrições/resultados" 

Feito isso pedimos que COPIEM o link 
e COLEM no navegador, em alguns 
computadores apenas clicar no link 

não funciona.
Lembramos aos candidatos para 

acessarem o link 15 minutos antes da 
prova, candidatos que pedirem acesso 

a reunião no horário da prova serão 
recusados!



Acessa o link do meet - Habilita a 
câmera e microfone - solicita a 

participação.



II. ACESSO AO EXAM

O instrutor irá disponibilizar o “exam key” - 
o candidato deve acessar o exam e inserir 

o “exam key” no campo sinalizado.



O candidato deve 
preencher os seus 

dados; Nome 
completo, email e 

na Identificação do 
aluno o candidato 
deve inserir o seu 
CPF (somente os 

números).



O candidato deve 
aguardar até o horário 

de início do exame.



O candidato deve 
informar o aplicador 
sobre a situação. Se 
o exame ainda não 
tiver iniciado, não 

precisa se preocupar 
pois isso geralmente 
acontece quando o 

candidato sai da 
janela do exam. 



Quando o exame é 
aberto aparece está 
mensagem - muito 
importante que o 

candidato 
permaneça atento a 

tela do exame e 
não troque de telas 

ou clique em 
atalhos do teclado e 

afins pois isso 
causa bloqueios.



O candidato irá ler o PDF onde estarão as 
eventuais questões e enunciados e inserir 

as suas respostas nesse quadro em 
branco. Colocando apenas o número da 

questão e a resposta correta. Se o exame 
for de tradução o candidato deve realizar a 

tradução corrida no mesmo espaço.



As eventuais questões 
estarão no PDF, na aba 
de controle o candidato 

tem acesso ao chat, 
cronômetro assim como 
a opção de “submeter 
exame” que deve ser 
utilizada assim que o 
candidato finalizar a 

prova. O candidato tem 
acesso ao zoom, 

podendo aumentar ou 
diminuir o PDF, assim 
como tem a opção de 
mudança de layout da 

prova. 



se o candidato realizar qualquer 
comando/ação que ocasione a 

mudança da tela do exame ele será 
AUTOMATICAMENTE 

BLOQUEADO.Após o bloqueio irá 
aparecer uma caixa de texto, onde o 

candidato deve informar o motivo 
pelo qual foi bloqueado. 



O candidato deve aguardar na tela 
do exame o desbloqueio. Assim 
que algum aluno é bloqueado os 

aplicadores recebem uma 
notificação imediata e vão checar o 

que ocorreu. 



Aqui o candidato encontra de maneira ampliada 
os comandos como chat, zoom, mudança de 
layout, cronômetro (marcando quanto tempo falta 
para o TÉRMINO da prova) e relógio e a opção 
de submissão do exame, que deve ser 
submetido após o término da prova. 


