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Acesso à prova



Clique em 
Começar o teste.



Para iniciar o download da 
extensão, vá em CLIQUE AQUI.



Caso dê falha na instalação, copie o link e cole 
na barra do navegador em uma nova janela.



Na página do Chrome Web Store, 
clique em Usar no Chrome.



Em seguida, clique em Adicionar 
extensão.



Aparecerá uma mensagem 
informando que a extensão foi 

adicionada ao Chrome.



Volte para a tela da prova e clique 
em F5 para atualizar a página.



Selecione a tela para 
compartilhamento.



Clique em Compartilhar.



Clique em 
Ocultar.

Caso apareça um alerta 
solicitando o acesso à câmera e ao 

microfone, é necessário dar a 
permissão.



Clique em 
Continuar.



Aguarde o carregamento da 
prova.

Atenção! A partir deste momento 
você não deverá mais clicar em 
F5, pois tal ação encerrará seu 

acesso à prova. 



Clique em Próximo.



Clique em 
Prossiga.



Digite o CPF.

Role a página para 
baixo.

Preencha com o 
seu e-mail.



Clique em 
Próximo.

Aceite os termos.



Clique em Capture seu rosto e tire 
uma foto do rosto visível, sem boné, 

fone de ouvido, máscara...



Caso esteja insatisfeito, 
clique em Recapture seu 

rosto.

Caso a foto tenha ficado do seu 
agrado, clique em Próximo.



Clique em Capture seu ID card e tire uma foto 
do seu documento de identificação com foto 

(Ex.: RG, CNH).

A foto do documento 
deve ser com o lado que 
mostra a sua foto virado 

para a câmera.



Clique em Enviar.



Após a submissão do documento, você 
entrará em uma fila para a autorização. 

Mesmo sendo o próximo da fila, o processo 
pode levar alguns minutos.



O fiscal precisa verificar a foto e a identificação 
do candidato. Isso ainda pode levar alguns 

minutos.



O cronômetro apresenta quanto tempo falta para o horário de início do 
teste. Não feche essa janela, ao final do tempo, a página será recarregada 

com o botão de início do teste.



Clique em Começar o Teste.



Clique em Prosseguir para o teste.




