
Prezado Candidato (a), 

 

 
Você fará a Prova de Conhecimentos no ambiente de “e-learning” Moodle, que foi 

customizado para o Programa de Pós-graduação em Acústica Submarina do IEAPM. 

Em breve, você receberá um e-mail de admin@moodleieapm.com (Renato Peres Vio 

(via PPGAS) admin@moodleieapm.com por https://posgradieapm.com.br) que indica a 

criação de conta de utilizador para você, no site em questão. 

Neste e-mail, você receberá seu nome de utilizador (login) e senha provisória.                     

Esta senha deverá ser alterada em seu primeiro acesso. Como o Moodle funciona a partir 

de navegadores de internet (Web Browsers), recomendamos a utilização da última versão 

disponível dos navegadores Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge ou Safari, 

no sistema operacional de sua preferência. 

O sistema foi testado nas versões 86.0 Google Chrome, 11.1198 Internet Explorer, 86.0 

Microsoft Edge, 82.0 Firefox e 14.0 Safari. Certifique-se de possuir uma conexão estável 

de internet. 

A prova está marcada para 14h do dia 16 de novembro de 2022. Antes de começar a 

prova, você deverá acessar o link de vídeoconferência que estará disponível na página do 

Moodle (https://posgradieapm.com.br) após seu login (clicar no link “Minhas Disciplinas”, 

localizado no canto superior direito e depois no link “ P-2022 Prova PPGAS 2022”).                   

Este link estará visível a partir de 13h30 do dia da prova. Sem fechar a chamada de 

vídeo que você acabou de iniciar, você deverá acessar a página do Moodle em outra guia 

de seu navegador e clicar no ícone da prova. 

A câmera de seu computador deverá permanecer ligada, durante o tempo em que você 

estiver fazendo a prova, e o microfone desligado. 

 

                   Orientações específicas para a Prova de Conhecimentos: 
 
1) A prova é individual. Não será permitido consulta a outras pessoas. 

2) Será permitido consulta a livros, apostilas, notas de aula e sites de internet. Utilização 

de lápis, borracha, papel e calculadora é recomendado.                                                                             

3)    A prova contém 15 ( q u i n z e )  questões de múltipla escolha, será aberta às 14h 

(horário de  Brasília) e será encerrada às 16h do dia 16 de novembro de 2022. O 

sistema fechará automaticamente ao final deste período. Caso você termine antes, clique 

em "Terminar tentativa" e "Submeter tudo e terminar". 
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4) Antes de começar a prova, acesse o link de videoconferência disponível em 

https://posgradieapm.com.br após seu login. Sem fechar a chamada de vídeo que você 

acabou de iniciar, você deverá acessar a página do Moodle em outra guia de seu 

navegador e clicar no ícone da prova. 

5)  A câmera de seu computador deverá permanecer ligada, durante o tempo em que você 

estiver fazendo a prova, e o microfone desligado. 

6)  Para melhor visualização das questões, maximize seu navegador e caso necessário, 

altere o "zoom". A combinação de teclas Ctrl - (zoom menos) e Ctrl + (zoom mais) 

costuma funcionar para maioria dos navegadores. 

7)  A comissão de seleção, durante a etapa de entrevistas, poderá solicitar a reprodução ou 

linha de raciocínio utilizada na solução de questões selecionadas desta prova. 

8)  Não é permitida a reprodução das questões desta prova. Não faça “print screen” da tela 

e não utilize seu smartphone ou qualquer outro dispositivo para fotos. 

9) O mediador desta prova tem autoridade para desclassificar os candidatos que não 

cumprirem com estas instruções. 

10) O gabarito será divulgado, em até 48 horas após a prova, na página do PPGAS. 

 
 
 

Boa Prova! 

 

 
Coordenação PPGAS. 

https://posgradieapm.com.br/

