
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
ON-LINE 

 
Caro(a) candidato(a),  
 
O dia da prova está chegando e alguns cuidados são importantes para que você 
execute-a de forma tranquila.  
 
Leia as orientações abaixo com muito cuidado e adote-as no dia da prova.  
 
Em breve você receberá um link de acesso (no e-mail do candidato informado no ato da 
inscrição) para  a realização da prova.   
 
A avaliação (formulário) será enviada no mesmo e-mail, 5 minutos antes do início             
da prova.  
 
Horários: para os alunos do ensino Fundamental II e Ensino Médio, os horários 
serão enviados para o e-mail do candidato.  
 
Confira outras informações IMPORTANTES:  
  

1. EQUIPAMENTOS E REQUISITOS TÉCNICOS  
Antes de realizar a prova, leia atentamente essas recomendações. Elas são essenciais 
para a sua realização. 
 

- A prova deverá ser feita exclusivamente com o uso de computador desktop ou 
notebook. Não utilizar tablet ou celular. 

- É OBRIGATÓRIO ter webcam e microfone, conectados à internet e funcionando 
corretamente;  

- O sistema operacional da máquina poderá ser Windows, Linux ou macOS;  
- O navegador recomendado é o Google Chrome.  

 
2. MONITORAMENTO  
- Sua prova será realizada de forma virtual e terá monitoramento e 

acompanhamento remoto durante durante o período todo em que estiver 
realizando-a. As imagens captadas e os dados coletados durante o serão 
analisados para a validação e identificação de possíveis fraudes.  

- A prova será anulada, caso alguma irregularidade seja encontrada. 
- Fique atento. A identificação de comportamentos diferentes às normas poderá 

levar à sua desclassificação.  
 



 

  



 

 
3. DURANTE A PROVA, O ESTUDANTE NÃO PODERÁ:  
- Ter conversas ou interferências de outras pessoas; 
- Ler as questões em voz alta; 
- Estar com outras pessoas no mesmo ambiente; 
- Utilizar outros dispositivos eletrônicos como tablets, celulares, Smartwatches ou 

computadores além daquele em que estiver fazendo a prova; 
- Utilizar outros meios de consulta; 
- Utilizar fones de ouvido e calculadoras;  
- Utilizar mais de um monitor conectado ao computador que fará a prova; 
- Mudar de aba, sair ou fechar o navegador; 
- Acessar softwares, aplicativos ou outras páginas da internet.  

 
RECOMENDAÇÕES PARA O DIA DA PROVA 

- A prova começa pontualmente no horário agendado. Portanto, com 60 minutos 
antes, confira se a sua internet está funcionando normalmente;  

- Verifique se o computador ou notebook estão em perfeito estado de 
funcionamento. Lembrando que câmera e microfone também devem ser 
testados; 

- Escolha um local iluminado e silencioso para fazer a prova; 
- Pegue uma caneta, um lápis, uma borracha e uma folha de rascunho para fazer 

cálculos e anotações.  
 
 
Qualquer dúvida antes ou no dia da prova, entrar em contato no telefone: (11) 
2088-4188 
 
 
Atenciosamente,  
Equipe do Colégio Marconi  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ON-LINE 

Projeto Naturalmente Criança 

INFANTIL III E 1º ANO 
 
Caro(a) candidato(a),  
 
O dia da prova está chegando e alguns cuidados são importantes para que você 
execute-a de forma tranquila.  
 
Leia as orientações abaixo com muito cuidado e adote-as no dia da prova.  
 
Você receberá a avaliação no e-mail informado no ato da inscrição, na sexta-feira, 13 de 
novembro.  
 
A avaliação (formulário) deverá ser enviada até o dia 14/11 às 20h. Avaliações             
enviadas após essa data e horário não serão aceitas. 
 
Confira outras informações IMPORTANTES:  
  

4. SOBRE OS VÍDEOS, ÁUDIOS E OUTROS ANEXOS:  
- A criança deverá aparecer sozinha nos vídeos; 
- Nenhum adulto poderá interferir na atividade; 
- Caso utilize um celular para gravar os vídeos, utilizá-lo na horizontal durante a 

gravação. 
 
 
Qualquer dúvida antes ou no dia da prova, entrar em contato no telefone: (11) 
2088-4188 
 
 
Atenciosamente,  
Equipe do Colégio Marconi  
 
 

 

 



 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ON-LINE 

Caro(a) candidato(a),  
 
O dia da prova está chegando e alguns cuidados são importantes para que você 
execute-a de forma tranquila.  
 
Leia as orientações, abaixo, com muito cuidado e adote-as no dia da prova.  
 
Em breve você receberá link de acesso, login e senha para  a realização da prova, que 
será realizada no próximo sábado, 24 de outubro.  
 
 
Horário:  
 
Alunos do 5º ano: início às 9h  
Alunos do 9º ano: início às 14h 
 
Confira outras informações IMPORTANTES:  
  
 

5. EQUIPAMENTOS E REQUISITOS TÉCNICOS  
Antes de realizar a prova, leia atentamente essas recomendações. Elas são essenciais 
para a realização da prova.  
 

- A prova deverá ser feita exclusivamente com o uso de computador desktop ou 
notebook. Não utilizar tablet ou celular. 

- É OBRIGATÓRIO ter webcam e microfone, conectados à internet e funcionando 
corretamente;  

- O sistema operacional da máquina poderá ser Windows, Linux ou macOS;  
- O navegador recomendado é o Google Chrome.  

 
6. MONITORAMENTO  
- Sua prova será realizada de forma virtual e terá monitoramento e 

acompanhamento remoto durante toda a prova. As imagens captadas e os dados 
coletados durante o Desafio Marconi serão analisadas para a validação e 
identificação de possíveis fraudes.  

- A prova será anulada, caso alguma irregularidade seja encontrada. 
- Fique atento. A identificação de comportamentos diferentes às normas poderá 

levar à sua desclassificação.  
 



 

7. DURANTE A PROVA, O ESTUDANTE NÃO PODERÁ:  
- Ter conversas ou interferências de outras pessoas; 
- Ler as questões em voz alta; 
- Estar com outras pessoas no mesmo ambiente; 
- Utilizar outros dispositivos eletrônicos como tablets, celulares, Smartwatches ou 

computadores além daquele em que estiver fazendo a prova; 
- Não utilizar outros meios de consulta; 
- Utilizar fones de ouvido e calculadoras;  
- Utilizar mais de um monitor conectado ao computador que fará a prova; 
- Mudar de aba, sair ou fechar o navegador; 
- Acessar softwares, aplicativos ou outras páginas da internet.  

Importante: caso o navegador seja reiniciado ou a página atualizada, as questões e 
alternativas serão reordenadas. As questões já respondidas ficarão marcadas em verde.  
 
RECOMENDAÇÕES PARA O DIA DA PROVA 

- A prova começa pontualmente no horário agendado. Portanto, com 60 minutos 
antes confira se a sua internet está funcionando normalmente;  

- Verifique se o computador ou notebook estão em perfeito estado de 
funcionamento. Lembrando que câmera e microfone também devem ser 
testados; 

- Escolha um local iluminado e silencioso para fazer a prova; 
- Pegue uma caneta, um lápis, uma borracha e uma folha de rascunho para fazer 

cálculos e anotações.  
 
 
Qualquer dúvida antes ou no dia da prova, entrar em contato no telefone: (11) 
2088-4188 
 
 
Atenciosamente,  
Equipe do Colégio Marconi  
 
 
 
 
 

 


