1 – Pré-Prova: Recebimento do e-mail:
1.1. Um e-mail será enviado pela ENS com todas as
informações necessárias para realização da sua prova.
Leia com atenção as orientações
1.2

Indicado na cor cinza, clique no link sinalizado
(https://provas.ens.edu.br/) e entre com os dados de
usuário e senha solicitados.
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2 – Pré-Prova: acesso ao sistema de provas (Autenticação):
2.1. Insira nos campos indicados abaixo os dados de usuário e
senha sinalizados no e-mail, em seguida clique em “entrar”.

3 – Pré-Prova: acesso ao sistema de provas – Aguardando a
liberação do fiscal:
3.1. A sua prova será liberada somente depois que o fiscal atestar
que todos os procedimentos de monitoramento estão de acordo.
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4 – Pré-Prova: abrir prova:
4.1. Estando em conformidade com todos os requisitos necessários
no sistema de monitoramento e após autorização do fiscal, atualize
a sua página (clicando em F5) e o botão “abrir prova estará
disponível.
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5 – Pré-Prova: Orientações:
5.1. Antes de iniciar o seu exame não esqueça de ler todas as orientações disponíveis no
sistema de provas, após clicar em começar você deverá seguir todas as normas
informadas.

6 – Durante a prova:
6.1. Durante a prova você pode transitar em todas as questões disponíveis, elas serão
múltipla escolha e conforme você for marcando será sinalizada a alternativa marcada –
conforme mostrado no espaço cinza. Por fim, não esqueça de clicar em “concluir a prova”
para finalizá-la.
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7 – Recurso:

7.1. A opção de recurso ficará disponível durante a prova. Nessa opção, o candidato poderá
sinalizar as questões que deseja interpor recursos.
Ao final da prova, o candidato terá 30 minutos para registrar seus argumentos.
Não serão admitidos novos recursos após a conclusão da prova.

8 – Pós prova:
7.1. Após concluir a avaliação, será exibido no final o seu resultado e quanto tempo você
levou para realizar a sua avaliação.
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