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Esse tutorial tem como objetivo, orientá-lo como
acessar e realizar provas montadas exclusivamente
para você do Portal do FGV Ensino Médio.

Aluno Premium
Provas Sugeridas
Ao efetuar o login, você entrará na primeira aba de conteúdo "Avaliações", onde poderá criar simulados
e testes, além de realizar provas disponibilizadas pela FGV, por seus professores e escola.
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Reservamos este espaço para
disponibilizarmos testes rápidos
desenvolvidos por nossa equipe
com base nas competências,
habilidades e principais temas
presentes no Enem.

Esse espaço está reservado
para os testes e simuladões
criados por sua escola.
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Para iniciar uma Prova, observe a
data de disponibilidade e clique nela!
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Pronto, você pode começar a sua prova:
3.1. Informações sobre a avaliação selecionada;
3.2. Botão que irá disparar o tempo de realização e acesso às questões;
3.3. Instruções de utilização e navegação do sistema de provas online;
3.4. Botão de retorno para página inicial de aluno.
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Sua Prova começou:
4.1. Sua questão atual, e o número total de questões;
4.2. Disciplina selecionada para seu teste;
4.3. Conjunto de 5 (cinco) opções de resposta.
Selecione apenas aquela que você considera correta;

4.4. Navegação para avançar e voltar questões no momento
que desejar;
4.5.Cronômetro de tempo de prova;
4.6. Índice de questões já respondidas;
4.7. Notificação de erro, caso note algum problema na questão;
4.8. Botão de finalização da prova.
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5.1

Após clicar em "Finalizar", será apresentado
o gabarito do teste concluído:
6.1. Questões Certas – em verde;
6.2. Questões não respondidas – em cinza;
6.3. Questões Erradas – em vermelho;
6.4. Questões corrigidas com os comentários;
6.5. Para sair e realizar novas provas basta clicar
em Home.
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