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REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DE 

PROVAS ONLINE 
Regras aplicáveis à realização de provas na modalidade online, com monitoramento remoto, nos cursos/exames 
ministrados pela ENS. 

O monitoramento do aluno/candidato será feito pelo sistema de Inteligência Artificial (I.A.), na qual a 
imagem/som do aluno/candidato e da tela do seu computador serão gravados durante a execução da prova, 
por meio de vídeo (câmera) e áudio (microfone), simultaneamente. 

Além do monitoramento baseado em Inteligência Artificial, a realização da prova também poderá contar com 
Fiscais Virtuais, que farão o acompanhamento remoto e ao vivo de toda prova. 

As provas serão realizadas por meio da plataforma virtual de provas da ENS, disponível no link 
https://provas.ens.edu.br/. 

A realização das provas ocorrerá nas datas e horários divulgados pela ENS, de forma simultânea para todos os 
alunos/candidatos inscritos na disciplina/exame a que se refere a prova. 

O tempo de prova será de 2h controlada através de um cronômetro virtual, que encerrará a aplicação quando 
o tempo limite for atingido. 

É responsabilidade do aluno/candidato a administração do tempo de prova, sendo certo que o sistema de 
provas não dará um alerta quando o prazo estiver se esgotando. 

A prova será encerrada automaticamente ao fim do tempo, salvando todas as questões respondidas. 

O procedimento de ativação do monitoramento remoto será realizado antes do início da prova, e não interferirá 
no tempo disponibilizado para a sua realização. 

As provas serão constituídas de questões múltipla-escolha. Para cada uma das questões, são apresentadas 5 
(cinco) alternativas de resposta classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas 1 (uma) será 
considerada como a alternativa de resposta correta. 

Para a realização das provas, o aluno/candidato deverá ter à sua disposição um computador desktop ou 
notebook com acesso à internet, e com a configuração mínima abaixo: 

a) Windows 7 ou superior (Firefox ou Chrome); 

b) Mac OS 10.10 ou superior (Firefox ou Chrome); 

c) Browsers e versões mínimas suportadas: Chrome versão 63 ou superior; e Firefox 52 ou superior; 

d) Webcam e microfone (ambos funcionando perfeitamente); 

e) Conexão de internet: 20 megas ou superior. 
 

O sistema de provas é acessado 100% via web. O acesso se dará através de um navegador padrão (Chrome, 
Mozilla Firefox). 

O aluno/candidato deverá utilizar apenas 1 (uma) tela no equipamento, sendo vedada a utilização de 
equipamento de projeção. 

Não será permitido realizar a prova em dispositivos mobiles (celular e tablet). 

Em até 2 (dois) dias antes da realização da prova, o aluno/candidato deverá executar em seu computador um 
teste de compatibilidade com sistema de provas da ENS. 

O teste consiste em validar se o equipamento do aluno possui todas as configurações necessárias para 
realização da prova com monitoramento remoto. 
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Será enviado um link para o e-mail informado pelo aluno, como as instruções de como efetuar o teste de 
compatibilidade e as orientações de como acessar a prova na data programada. 

É de inteira responsabilidade do aluno/candidato a compatibilidade do equipamento utilizado para a realização 
da prova e o sistema de provas da ENS. 

O aluno/candidato deverá permanecer conectado à internet durante todo o período de realização da prova. 

A ENS não se responsabiliza pela intermitência ou demais problemas na conexão do aluno/candidato à internet 
durante a prova, tampouco pela disponibilidade ou funcionamento do equipamento utilizado pelo 
aluno/candidato para a realização das provas. 

Toda a realização da prova será gravada e passará por um processo de auditoria posterior para verificação do 
cumprimento dos termos do presente Regulamento, por meio da análise do comportamento do 
aluno/candidato durante a prova, atestado por relatório de índice de credibilidade e imagens/sons capturados 
durante sua realização. 

Ao final do processo, em caso de constatação de infração ao presente Regulamento, o aluno receberá 
notificação oficial da ENS, por e-mail, com os resultados da análise. 

O aluno/candidato terá sua prova ANULADA automaticamente, se: 

a) Clicar fora ou sair da página da realização da prova por mais de 30 (trinta) segundos; 

b) Clicar fora ou sair da página da prova por mais de 2 (duas) vezes; 

c) Clicar para fechar a janela do sistema de monitoramento remoto; ou 

d) Clicar para interromper o compartilhamento de tela do sistema de monitoramento remoto. 

A ENS não fornecerá exemplares das questões, tampouco de seu gabarito, após sua realização pelo 
aluno/candidato. 


