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MANUAL 

LEITORA DE GABARITOS 
 

 
Acessando a Leitora de gabaritos 
 

A Leitora de Gabaritos está disponível em um executável diferente daquele utilizado para acessar o sistema acadêmico 
e financeiro. Localize o atalho do módulo ou execute-o na pasta C:\UniMestre\Programas\LeitoraGabarito.exe, execute-o e informe 
seu código de acesso e sua senha. 
 
 

I.  Menu Provas 
 
Pela tela de provas, pode-se fazer o gerenciamento de cada uma das provas aplicadas aos acadêmicos. Na barra do 

lado esquerdo da tela, pode-se visualizar a(s) avaliação(ões) cadastradas. Na barra do lado direito aparecerão as informações 
ligadas a prova selecionada. Para inserir uma nova prova: 

1. Clique em  (localizado na barra inferior da tela); 
2. Informe o número da prova; 
3. Informe uma descrição para a prova; 
4. Informe em qual ano/semestre está avaliação vai acontecer; 
5. Informe a quantidade de vezes que devem ser digitados os gabaritos dessa prova (Para conferência – valor 

igual a 1 (um) se é desejo da instituição não fazer conferência; 

6.  -> Clique em Incluir na barra inferior da coluna para cadastrar uma ou mais disciplinas a prova 
selecionada; 

7.  -> Feito o cadastro da prova e a seleção da(s) disciplina(s) que estão ligados a esta prova, é 
necessário cadastrar um gabarito (alternativas corretas); 

 
Obs1.: Clicando duas vezes sobre o gabarito é possível o cadastro das questões e pesos, além da anulação de alguma questão.. 
Obs2.: A opção “Importar Gabarito” pode ser utilizado quando a prova selecionada tiver um gabarito disponibilizado pela sua leitora. 
Clique nesta opção para fazer a importação do arquivo. 
Obs3.: Habilite a opção “Na atribuição, permitir notas maiores que 10” quando o sistema não deve ajustar a nota para peso máximo 
10, no momento da atribuição pelo diário. 
Obs4.: Habilite a opção “Permitir digitação de descritivas online” quando for o caso. 

 

8.  -> Selecione qual/quais turmas vão fazer esta prova. Também podem ser matriculados alunos 

individualmente pela opção . 
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II. Menu Correções 
 
Ao clicar em correções, o menu vai se expandir, habilitando também as opções: 
 
VISUALIZAR: 
Neste espaço podem ser visualizadas as avaliações cadastradas, as turmas e alunos ligados à prova, ao lado dos alunos 

já aparecerão às notas finais, e se um aluno for selecionado, pode-se clicar em respostas e verificar quais alternativas foram 
assinaladas corretamente ou incorretamente. 

 
Por este espaço é possível visualizar todas as avaliações cadastradas no ano/semestre selecionado no campo superior. 

Para cada avaliação, podem ser acessadas as guias: TURMAS, ALUNOS e RESPOSTAS. 
Caso a prova seleciona possua gabarito de respostas a ser importado, arquivo este disponibilizado por leitora de 

gabaritos externa, clique na opção “Importar de Arquivo” e localize o arquivo de respostas a ser processado. 
Na guia de alunos, pode-se visualizar a nota obtida por cada aluno na prova. Ao clicar duas vezes sobre o nome do 

aluno, o sistema direciona você para a guia de respostas, onde é possível alterar as respostas das questões. A Uninformare não 
aconselha correções por este espaço, mas sim eventuais ajustes que se façam necessárias. 

Também nesta tela a opção de . Ao clicar nesta opção é possível fazer o re-calculo das notas 
informadas nos gabaritos. Feito o recalculo, o sistema questiona o usuário se deseja fazer a atribuição das notas (passar as notas da 
Leitora de Gabaritos para a planilha individual de notas). A qualquer momento esse procedimento pode ser feito (como atualização 
caso alguma nota tenha sido alterada). 

Sempre que as notas forem importadas para a Planilha Individual dos alunos, todas as notas serão alteradas (daqueles 
que já possuírem algum lançamento). Alunos com nota 0,0 ficarão com essa nota, alunos sem alternativas informadas, ficarão sem 
nota. As notas podem ser alteradas pelo On-Line (se liberada opção de alterações pela instituição), sendo que se um recálculo de 
notas for dado e uma nova atribuição de notas realizada, os valores voltarão a ser como os anteriores. 

 
CORREÇÃO MANUAL POR PESSOA: 
 

 
 

Por este espaço é possível fazer a digitação do gabarito por pessoa. Selecionando pela  de qual avaliação você 
deseja desejar o gabarito, em seguida informe o número da correção (na tela de cadastro de avaliações define-se quantas correções 
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são necessárias para cada prova – a fim de fazer uma conferência dos dados informados). Informe também o código do estudante – 
ao lado aparecerão o nome e a turma que o acadêmico está matriculado. Abaixo, aparecerão as questões com os espaços dedicados 
ao lançamento do gabarito da prova. Durante a digitação, utilize a tecla ENTER para alterar entre as alternativas. Após a digitação 
da última questão, o gabarito será salvo e a tela automaticamente atualizada, abrindo espaço para o lançamento do próximo 
gabarito. 

 
 
CORREÇÃO MANUAL POR QUESTÃO: 
 
Pode ser feito também o lançamento de respostas por questão. Nesta tela, selecione uma das avaliações e o número 

da questão a ser digitada. Aparecerão todos os alunos ligados a esta prova, por onde será possível fazer a digitação das respostas 
de cada um.  

Dica: a digitação pode ser feita utilizando o teclado numérico, sendo 1 = A, 2 = B... 
 
 
INICIAR CORREÇÕES AUTOMÁTICAS: 
 
Apenas para instituições que possuem corretoras de gabaritos. Com o equipamento devidamente instalado, clique 

nesta opção para fazer a correção mecânica dos gabaritos. 
 
 
III. Diário 
 
Diferente das outras opções de menu, o gerenciamento das provas por este espaço já é relacionado as avaliações 

cadastradas nos diários de classe dos professores. Ao abrir a tela, pode-se aplicar o filtro por ano/semestre, turma, disciplina e 
etapa. Selecione a avaliação desejada e clique em “Importar Gabaritos”. Localize em sua máquina o arquivo exportado pela sua 
leitora de gabaritos automática, e com duplo clique confirme a importação destes. 

Após a importação, se necessário, clicar na opção “Gabaritos” e com duplo clique sobre o gabarito desejado, podem ser 
feito ajustes de respostas, ou inclusão de novas questões. 

Quando todos os gabaritos estiverem corretos, pode ser feita a importação do gabarito de respostas dos alunos. Para 
fazê-lo, ainda com a prova selecionada clique na opção “Importar Resultados”. Selecione o arquivo e confirme a importação. Neste 
momento o sistema verificará se no arquivo de resultados existem alunos vinculados a outras turmas, porém da mesma série. Se for 
o caso, o mesmo arquivo de gabarito resposta será replicado para as outras turmas, bem como as informações do gabarito 
resultados. 

 
Se após a importação do gabarito respostas e dos resultados, for necessária a re-importação destes arquivos, observar 

a opção “Sobrescrever resultados em branco”. Caso nos gabaritos tenham sido criadas questões objetivas, as quais não vieram 
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preenchidas pelo arquivo de resultados, desmarcar esta opção para que as notas digitadas manualmente nessas questões não sejam 
sobrepostas. Se a opção permanecer selecionada durante a re-importação, sistema irá apagar e recriar os gabaritos e as respostas. 

 
 

IV. Configurações 
 
Na guia CONFIGURAÇÕES > PARAMETROS pode-se definir os critérios adotados durante a correção dos gabaritos. São 

eles: 
 

• lg_clocks_identi -> Clocks são os retângulos localizados na parte superior dos gabaritos que são corrigidos pelos equipamentos de correção. Eles 
quem informam ao sistema o código do aluno ao qual o gabarito esta sendo transmitido; 

• lg_clocks_identi_opcoes -> Define a forma de disposição dos Clocks para gabaritos de correção mecânica; 
• lg_clocks_respos -> Informa a quantidade de resposta que estarão disponíveis no Gabarito; 
• lg_clocks_respos_config -> Define a forma de disposição dos Clocks de respostas para gabaritos de correção mecânica; 
• lg_somatorias_parciais -> Define se o sistema deve verificar somatórias de forma parcial; 
• lg_somatorias_parciais_config -> Define a condição para que a nota parcial seja lançada. Exemplo: NPC > NPI (ou seja, Número de 

Preposições Corretas tem que ser maior que o Número de Preposições Incorretas); 
• lg_somatorias_parciais_formula -> Formula a ser utilizada para fazer o fechamento das notas; 
• lg_somatorias_parciais_tipo -> Tipo de trato que as questões parciais devem possuir, podendo alternar entre  UNI (que é o tipo em que 

simplesmente a pontuação para uma questão parcial é percentual em relação ao número de acertos) e UFSC (neste tipo, a pontuação parcial 
obedece às regras da pontuação parcial da UFSC). 

 
 

V. Layouts 
 
Sempre que um gabarito de respostas ou resultados for importado, o sistema verifica a existência do arquivo 

“layouts.ini” na mesma pasta onde está o executável da leitora. Neste, ficam informações sobre a forma de leitura das informações 
no arquivo exportado pela leitora de gabaritos automática. Quando os arquivos são exportados, seguem padrões e layouts diferentes 
a serem configurados. Abaixo exemplo de um dos layouts: 

 
 

Campo Valor Observação 
[Layout01]  Número do Layout 
Descricao-Layout = Simulado Título – como será apresentado na listagem de layouts disponíveis 
Posicao-Nome-Gabarito  = 48 Em qual posição estará o nome do gabarito no arquivo de resultados 
Tamanho-Nome-Gabarito  = 4 A contar da posição inicial, quantos caracteres tem o nome do gabarito 
Posicao-Inicio-Questao  = 52 Em qual posição inicia-se a listagem das questões 
Tamanho-Questao  = 3 Qual o tamanho utilizado para cada questão 
Tamanho-Questao-Somatorio  = 2 As questões somatórias utilizam quantos números para indicar o peso  
Espaco-Entre-Questao  = 0 Espaçamento entre uma questão e outra 
Posicao-Questao-Alternativa  = 3 Número de casas utilizadas para definir a questão alternativa 
Posicao-Questao-Somatorio  = 1 Dentro do campo de questão, a somatória fica em qual posição 
Peso-Questao-Alternativa  = 0.5 Peso de cada questão Alternativa 
Peso-Questao-Somatorias  = 1 Peso de cada questão Somatória 
Posicao-Cod-Identificacao  = 41 Código de identificação da prova 
Tamanho-Cod-Identificacao  = 7 Tamanho do Código de Identificação 
Origem-Identificacao  = MATRICULA Origem do código do aluno, podendo ser MATRICULA ou PESSOA (concursos) 

 
 
 
VI. Tabelas (para uso das equipes técnicas) 

 
Nome Descrição 

leitora_provas Cadastro das provas 
leitora_provas_alunos Vinculo entre as provas e os alunos 
leitora_provas_alunos_cartoes Vinculo entre os alunos e os gabaritos 
leitora_provas_alunos_disciplinas Vinculo entre os alunos e as disciplinas 
leitora_provas_alunos_respostas Respostas dos alunos sobre os gabaritos 
leitora_provas_alunos_respostas_situacoes Situação dos gabaritos dos alunos 
leitora_provas_disciplinas Disciplinas que compõem a prova 
leitora_provas_gabaritos Possíveis gabaritos vinculados a prova 
leitora_provas_gabaritos_respostas Alternativas e respostas de cada um dos gabaritos 
pessoas Pessoas (alunos ou vestibulandos) vinculados a prova 
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