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TUTORIAL DE ACESSO AO AMBIENTE DE PROVA ONLINE 

INSTITUTO AIETEC/CONSULTEC 
(ATUALIZADO EM 16/03) 

 

Para a realização da Prova Online (antes do acesso ao Cartão de Convocação) será necessário 

que verifique os seguintes pré-requisitos: 
 

1. Tipo de Equipamento 

Desktop ou laptop/notebook. Não usar celular ou tablet. 

2. Sistema Operacional 

Windows (8.1, 10 e 11). A Plataforma NÃO funciona em Linux e IOS.  

3. WEBCAM / Câmera (webcam) integrada 

Câmera desbloqueada e com permissão irrestrita a todos os programas e navegadores 

habilitados.  

– É obrigatório o uso de Webcam, já que iremos monitorá-lo. Link para testar 

funcionamento da câmera: https://pt.webcamtests.com/. 

4. Microfone liberado 

Microfone para captura de áudio do ambiente. Não usar fones de ouvido. 

5. Internet Estável 

Com conexão de internet adequada e estável, preferencialmente a cabo, com mínimo de 

10Mb. Link para site para testar funcionamento da internet: https://www.speedtest.net/ 

6. Browser de Login (Entrada na Prova) 

Instalação de Navegadores habilitados Google Chrome ou Mozilla Firefox (atualizados 

na última versão), para acesso ao login, usuário e senha do AMBIENTE VIRTUAL de 

AVALIAÇÃO – AVA (dados fornecidos via Cartão de Convocação). 

7. Browser de Prova travado (Obrigatório), condições prévias: 

a. O usuário precisa ser administrador da máquina para evitar problemas na 

instalação. 

b. O usuário deve ter no mínimo 5 GB de espaço para armazenamento para instalação.  

c. Instalação prévia do Programa SEB - Safe Exam – versão 3.3.2 Browser Seguro, 

VERSÃO HOMOLOGADA PELA PLATAFORMA.  

d. Só deverá haver uma versão do navegador seguro(SEB) instalado no equipamento. 

https://pt.webcamtests.com/
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Sobre Instalação de Programas e demais requisitos: 

A. Verifique se existem programas de acesso remoto ou antivírus instalados ou habilitados e antes 

de iniciar a preparação do seu equipamento.  

 

B. Certifique-se que você é o “Usuário” principal de sua máquina com privilégios de 

administrador (ADM) para realizar a instalação dos programas e controladores 

necessários, como câmera, safe browser etc. 

 

C. Em algumas situações, mesmo instalando a versão correta – 3.3.2 - do Safe Browser, o 

computador faz atualizações automáticas e poderá solicitar uma atualização das versões de 

programas, sem que o candidato perceba.  

 

D. Por isso, recomenda-se que o candidato, antes de realizar a instalação do programa safe 

browser recomendado, qual seja, 3.3.2, pause as atualizações automáticas do seu 

equipamento. 

 

Para evitar que isto ocorra, por gentileza siga o passo-a-passo abaixo: 

1- Se houver, desinstale a versão do Safe Browser incorreta. 

 

2- Em seguida, desabilite ou pause as atualizações do Windows Update (conforme telas abaixo) 

para evitar que a máquina atualize o programa automaticamente.  

 

3- E em seguida, instale a versão correta do Safe Browser, conforme tutorial:  

http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-instalacao-browser.pdf  

 

Para desabilitar, pausar ou suspender as atualizações automáticas do Windows (Windows 

Update), verifique telas abaixo: 

 

Digitar na Barra de Pesquisa “Windows Update” e selecionar essa opção:  

 

  

http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-instalacao-browser.pdf
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Na tela do Windows Update selecionar Pausar por 7 dias: 

 

A tela do Windows Update vai ficar assim: 

 

 

PASSO A PASSO de ACESSO À PROVA: 

 

1. Acessar o Cartão de Convocação, fornecido no endereço eletrônico do processo 

Seletivo/Concurso/Seleção, de acordo com a data e horário definidos em Edital, para 

acessar dados: link, login e senha. 

 

Modelo de Cartão de Convocação para acesso a Plataforma Online 
 AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO – AVA 
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Legenda:  

1. Link do AVA – Plataforma Online / URL a ser copiada no navegador de acesso 

2. Usuário /Login de Acesso (numérico) e Senha de Acesso (alfa) 

3. Número de Atendimento WhatsAPP para contato/dúvidas dos candidatos, 

conforme período/datas e horários definidos em Cartão de Convocação.  

4. Outros contatos devem ser realizados por e-mail. 
 

2. No horário definido da sua prova (com antecedência segura), candidato deve acessar 

o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO – AVA(utilizando link, login e senha 

disponibilizado no Cartão), por meio exclusivamente dos navegadores:  

 Google Chrome  ou Mozilla Firefox 

 

TELA 1  

 

3. Preencha seus dados e Clique em “LOGAR” 

 

TELA 2 
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4. Essa imagem aparecerá se o candidato estiver acessando com dados errados, ou fora 

do dia e horário (de Brasília). Verifique os dados de acesso, conforme itens anteriores , 

consultando o seu Cartão de Convocação. 

 
 

 

TELAS 3 e 4 
 

5. O candidato acessa as provas clicando em: “Provas Online” e “Ir para a Avaliação”.  

6. Se as provas estiverem liberadas, conforme Cartão de Convocação, a mensagem na 

tela será: 

 

Ou navegue pelo Layout antigo: 
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TELAS 5 e 6 

7. Clique e acesse as “PROVAS ONLINE”,  navegando por meio do MENU LATERAL, 

indicado abaixo na caixa em vermelho: 
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Ou layout antigo: 

 

TELA 7 

 

8. Se na página aparecer esta imagem, e estiver no horário de realização de sua 

prova, atualize F5 no seu navegador, caso ainda não haja “provas disponíveis”. 

9. As provas só estarão disponíveis para os candidatos no horário (de Brasília) de início 

das provas, conforme Cartão de Convocação.  

10. O Sistema permitirá aos candidatos a tolerância máxima de 15 minutos para acessar 

as Provas Disponíveis. 

11. Clique em “IR PARA A AVALIAÇÃO”. OBS: Essa tela só aparecerá no horário da 

prova. 

 

TELAS 8 

 

12. O sistema solicita o cadastro da foto. O candidato clica em “Tirar foto”, “Salvar” ou 

“Tirar nova foto”, para a captura da sua foto. 
 

Cadastrar foto e Salvar foto.  
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ATENÇÃO! 

Recomenda-se que o candidato realize teste de webcam pelo 

site https://pt.webcamtests.com/ , usando o mesmo navegador que iniciará a prova: 

Google Chrome e/ou Mozilla Firefox. 

13. O candidato deve, preferencialmente, realizar a prova em local onde exista uma 

parede na cor branca ao fundo de sua imagem, evitando assim reflexo ou distorções 

no ato da captura e monitoramento das imagens ao longo da prova. 

14. Conforme telas a seguir, o sistema solicitará que o candidato clique em “Ir para o Safe 

Exam Browser” e confirme, novamente, em “Abrir o Safe Exam Browser”.  

15. O Safe Exam Browser-versão 3.3.2, se previamente e devidamente instalado, será 

acionado pelo Sistema, como o navegador oficial para realização da Prova Online, 

logo que o candidato clicar no botão vermelho. 

 

TELA 9 

 
 
 

16. Será aberta uma janela solicitando permissão para a realização da prova no 

navegador seguro. Selecione a opção “Abrir Safe Exam Browser”. 

 

 

  

https://pt.webcamtests.com/
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TELA 10 

 

 
 

17. Em seguida o sistema iniciará o carregamento. 

 

TELA 11 

 
 
 

TELA 12 

 
  

18. Após um tempo a tela ficará totalmente preta (ou branca) até que seja iniciada a página 

para realização da prova online. 
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TELA 13 

 

 

 

  

19. Após o carregamento das instruções de prova, o candidato deve realizar a leitura das 

Instruções e o Termo de Consentimento e clicar em “Concordo com as Instruções” e 

“Concordo com o Termo de Consentimento”, e em “Continuar a Prova Online”. 

 

TELA 14 

 

20. O sistema realizará o Reconhecimento Facial e a prova começará.  A Prova Online só 

poderá ser acessada pelo candidato, após a conclusão desta etapa.  

 

 

 

ATENÇÃO! 

Caso os pré-requisitos de internet(conexão), instalação e de preparação do 

equipamento não tenham sido seguidos conforme tutoriais publicados, o 

ACESSO AO CONTEÚDO DA PROVA não será permitido.  
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Possíveis erros e soluções quando a imagem da câmera não funciona 

durante a prova. 

 

21. Imagem preta na hora de realizar a prova: 

Utilizando a câmera em dois navegadores diferentes ou programas diferentes.  

Ex: Utilizando ao mesmo tempo nos navegadores Firefox e Chrome. Programas como: 

Skype, Whatsapp, Telegram,etc.) 

Solução: Utilizar somente um navegador e uma aba para realizar a prova.  

 

22. Imagem Laranja/Verde na imagem de captura ou durante a prova: 

- Utilizando duas câmeras no computador. 

Exemplo de câmera com esse erro: DroidCam, entre outros apps/drivers instalados ao 

mesmo tempo na máquina que podem gerar conflitos. 

Solução: desinstalar todos os drivers da câmera do computador e deixar somente a do windows.  

* no caso da Droidcam, remover ela do gerenciador de (dispositivo de interface humana - UID) 

 

23. Imagem ou câmera não carregou no navegador: 

Ao iniciar a prova não aparece o ícone de habilitar a câmera.  

Solução: Ser e estar logado como administrador do computador ou abrir o navegador como 

administrador. (Clique com o botão direito do mouse sobre o navegador e escolha a opção:  Executar 

como Administrador) 

Desbloquear os pop-up do link da prova (ir no navegador chrome ou firefox pesquisar por pop - 

configurações do site - configurações de pop ups e habilitar os pop ups do site)  

  

24. Uma outra possibilidade é fazer a limpeza do cache do seu navegador. 

(Recomendável buscar o suporte do navegador que se utiliza, para instruções 

de configurações) 

 

Ex: No Chrome 

No computador, abra o Chrome. 

No canto superior direito, clique em Mais “”  

Clique em Mais ferramentas e Limpar dados de navegação. 

Na parte superior da tela, escolha um intervalo de tempo. Para excluir tudo, selecione todo 

o período. 

Marque as caixas ao lado de "Cookies e outros dados do site" e "Imagens e arquivos 

armazenados em cache". 

Clique em Limpar dados. 

  

Em último caso, também pode-se utilizar a guia anônima do navegador. 

Ex: 

No Chrome, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do navegador, e escolha a 

opção: 

  “Nova janela sem registro”. 
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Outros fatores que podem ocorrer: 

 

25. A Plataforma de provas, ao receber as imagens e durante a captura, podem 

ocorrer outros problemas na máquina do candidato. 

 Defeito/travamento da webcam, 

 Falha no drive da webcam, 

 Falha no sistema operacional, 

 Conflitos com outros softwares instalados na máquina, como por exemplo programas de 

manipulação de imagem, 

 Lentidão ou alto uso do upload da internet.(Aconselhável ter internet com no mínimo 

10mbps de preferência internet cabeada). 

   

Observações:  

1. Foram listados os casos mais comuns para apoiar e agilizar o processo. Mas, em persistindo 

o problema, percebido durante os testes, o ideal será que o candidato procure um 

profissional de TI para avaliar a máquina e orientar o aluno em casos mais específicos.  

 

2. Caso todas as validações sejam realizadas e o problema ainda persistir, recomendamos 

modificar a máquina/equipamento para a realização das avaliações e informar a nossa 

equipe de atendimento, conforme e-mails oficiais, encaminhando vídeos ou prints de 

imagens, e ou contatar durante o Teste Monitorado para verificar outras possibilidades de 

resolução, ainda sendo recomendado ao candidato fazer a troca/substituição de 

equipamento, antes das provas. 

 

 

TELAS 15 a 18 
 

QUESTÕES OBJETIVAS 
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QUESTÕES DISCURSIVAS/REDAÇÃO 

 

Layout antigo: 

 

QUESTÕES DISCURSIVAS/REDAÇÃO 

 

EXEMPLOS DE PROVA ONLINE. (Imagens meramente ilustrativas do espaço virtual de prova) 
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ATENÇÃO! 

26. O candidato deverá salvar a sua resposta a cada questão finalizada.  

27. Quando o candidato está realizando a Prova online com Questões Objetivas, o 

sistema salva automaticamente, a cada resposta emitida, e no caso das Questões 

Discursivas/Redação, o candidato deve produzir à questão e clicar em "Salvar 

Resposta".  

28. A Redação / Questão Discursiva deverá ser elaborada e salva durante o tempo 

regular de prova. A depender do processo seletivo, a ausência da Redação, poderá 

determinar a eliminação do candidato. 

29. Antes de Entregar a Prova, verifique se todas as questões objetivas ou discursivas 

estão respondidas corretamente:  

  

Legenda: 
1. Dados de Avaliação: pode ser ocultado clicando na setinha para cima; 
2. Progresso: Quantidade de questões e seu status; 

3. Legenda de status das questões:  
Azul– Resposta Salva (Questões objetivas são salvas 

automaticamente);  

Branco – Resposta não Salva (Para questões discursivas é necessário 

clicar no botão salvar); 
                      Branco – Questão não respondida. 
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Layout antigo: 

 

 

TELAS 19 a 21 
 

30. O candidato deverá formalizar a entrega da sua prova, para ser capturada e validada 

pelo sistema, clicando em “Entregar Prova”.  
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Layout antigo: 

 

 

31. A qualidade da conexão de internet utilizada, ou à sua queda, pode interferir no 

salvamento das questões e na exatidão do cronômetro durante a prova, logo não 

aguarde o tempo final de prova para formalizar a entrega.  
 

ATENÇÃO! 

32. No horário de término da sua prova, previsto em Edital, a mesma será 

automaticamente finalizada pelo sistema, sem aviso prévio.  

33. Caso o candidato não clique no botão de “Entregar Prova”, o sistema só considera as 

questões respondidas e salvas dentro do tempo da prova. 

 

TELAS 18 e 19 
 

34. Ao entregar a sua prova, finalizando-a, o candidato deve “fechar” a execução do 

Programa SEB 3.3.2, no canto inferior da sua tela, evitando o travamento de seu 

equipamento, conforme telas a seguir: 

 

       

ATENÇÃO! 

35. O Programa SAFE BROWSER promoveu a atualização recente para a versão 3.3.2 

(homologada para a Plataforma de Prova Online AVA CONSULTEC), utilizada pela 

Consultec. Está invalidada a utilização das versões anteriores. 
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RECOMENDAÇÕES FINAIS: 

 

Antes de iniciar a instalação o SAFE BROWSER 3.3.2, verifique as funções de 

permissão de câmera para a liberação do acesso à mesma de forma irrestrita.  

 Em seguida, recomendamos desabilitar, pausar ou suspender as atualizações 

automáticas do Windows (Windows Update). 

 Em navegador específico descrito no Edital, faça a instalação do BROWSER 

SEGURO SEB, na versão exclusiva homologada. 

 A instalação do Safe Browser Versão 3.3.2 deve ser feita por meio do link fornecido 

no tutorial abaixo. 

 Após a instalação, verifique se o mesmo foi instalado corretamente, clicando no 

ícone do programa, na área de trabalho ou no ambiente de programas do seu 

microcomputador. 

 Não é necessário abrir no programa Safe Browser, apenas instale-o. 

 

Link para Tutorial de Instalação de Browser Seguro SEB 

http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-instalacao-

browser.pdf  

 

A AIETEC/CONSULTEC e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR/PROMOTOR do certame não se responsabilizam: 

 

 Pela conexão de internet ou pelo compartilhamento de banda larga no local de provas escolhido 

pelo candidato.  

 Pela ausência ou interrupção do fornecimento de energia elétrica no local.  

 Pela configuração de equipamentos/microcomputadores/desktop/câmera utilizados pelos 

candidatos durante a realização de suas provas.  

 Ou por qualquer custo com operadoras de telefonia, ou provedores de banda larga para acesso 

à internet para prestar as provas do Processo Seletivo. 

Para mais informações acesse todos os documentos publicados.  

Boa sorte e boa prova!  

 

  CONSULTEC / INSTITUTO CONSULTEC – AIETEC 

http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-instalacao-browser.pdf
http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-instalacao-browser.pdf

