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MANUAL 
 

PROVAS ON-LINE VERSÃO BETA 
 

Acesso: 

O acesso ao módulo de provas On-Line pode ser feito pela tela do UNIMESTRE 2 clicando na guia 
PROVAS. 

 

Informe seu código e senha de acesso (usuário deve estar em grupo habilitado para uso ao módulo). 

 

 

Cadastrando uma nova prova: 

Na tela principal do módulo, clique na parte superior em NOVA PROVA. 

 

Para incluir uma nova prova, preencha os campos solicitados: 

1. Ano/Sem: Ano semestre que a prova está vinculada; 

2. Nome: Como a prova deve ser chamada e aparecer para professores e alunos; 

3. Data de Cadastro: Período (dia/mês/ano Hora Minuto) início e fim, que o professor poderá cadastrar 
as questões; 
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4. Data de Resolução: Período (dia/mês/ano Hora Minuto) início e fim, que o aluno poderá começar a 
responder a avaliação; 

5. Professor: Selecione quem é o professor responsável pela prova (pessoa que poderá ver todas as 
questões de todos os professores, exemplo: coordenador do curso). Se não selecionado, apenas 
usuários administrativos poderão visualizá-la; 

6. Tempo Duração (min): A contar do momento que o aluno iniciar a resolução da prova, quantos 
minutos tem para concluí-la? Se não houver tempo estipulado, deixar o campo em branco; 

 

7. Turma/Disciplina: Clique no  para visualizar a tela de cadastro de disciplinas e turmas da 
Instituição, é por este espaço que serão selecionadas quais disciplinas fazem parte desta avaliação: 

a. Ao clicar na opção , selecione o curso e turma (opcional), assinale a(s) disciplina(s) que farão 
parte deste processo; 

 

b. As opções  e  podem ser utilizadas para auxiliar na seleção das turmas; 

c. Depois de selecionar as turmas/disciplinas que participarão da prova, clique em , abra 
novamente a tela pelo  para vincular outras turmas (se necessário for). 
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Sobre as turmas incluídas, ao lado de cada uma tem a opção de exclusão (  ), caso deseje retirar 
alguma delas. Quando isso é feito, se houverem questões vinculadas a disciplina, estas deixarão de 
fazer parte da avaliação. 

8. Chave no Diário: informe qual código deve ser atribuído entre a prova e as provas no diário de classe 
dos professores (exemplo: prova20081, PI20081, avaliacao20081); 

9. Ativo: Indique se a prova está ou não ativa (quando desativada, não será possível acesso pelos 
professores ou alunos). 

 

Cadastrando questões: 

O professor poderá pelo seu ambiente on-line, através da opção PROVAS, visualizar todas as avaliações 
que faz parte.  

 

Na avaliação, grupo de ações, poderá clicar no ícone  (quando logado como administrador ou 
coordenador, serão listados os nomes de todos os professores vinculados a esta avaliação, selecione o professor 
desejado). Na tela que abrir, poderá visualizar as questões já cadastradas, ou clicar na opção . 

Quando confirmada intenção de cadastramento de uma nova questão, sistema questionara qual é o tipo 
de questão que deseja vincular. Nesta versão BETA do módulo, está disponível apenas a opção OBJETIVA. Clique nela 
para prosseguir. 

Nesta etapa é necessário preencher as informações sobre a nova questão: 

1. Título: Informe um título para a questão; 

2. Enunciado: Informe qual o questionamento a ser feito ao acadêmico; 

3. Alternativas: Existe espaço para 5 alternativas, com um mínimo de duas, preencha com quais 
informações devem conter em cada uma delas, exemplos: 

   

4. Alternativa Correta: Informe qual das alternativas anteriores é a correta. Atenção para não selecionar 
alternativa não preenchida, apenas elas aparecerão como opções de seleção ao aluno durante a 
prova; 
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5. Turmas/Disciplinas: Selecione a qual turma/disciplina a questão esta vinculada. Necessário apenas 
quando o professor tiver mais de uma turma/disciplina no ano/semestre na instituição; 

6. Peso: informe como padrão peso 1,00; 

7. Ativo: A questão deve ser utilizada na prova, habilite como ATIVA quando sim. 

 

Ao final do cadastramento da questão clique no . 

Sobre as questões criadas a opção  poderá ser utilizada para alterar ou visualizar a(s) questão(ões) 
criada(s). 

 


