TESTE DE CONHECIMENTO
O QUE É?

São exercícios elaborados de acordo com o modelo de
questões que serão aplicadas em sua prova. Eles não valem
pontos, mas é uma ótima oportunidade para você testar os
seus conhecimentos obtidos através do conteúdo das aulas,
descobrindo os seus pontos fortes e o que precisa estudar
mais.

COMO ACESSAR AO TESTE
DE CONHECIMENTO?
É muito simples! Através do menu principal do ambiente
virtual, clique na opção Sistema de Avaliações >
Exercícios e Simulados.
Você será redirecionado para a página de Simulados.
Algumas disciplinas não possuem testes de conhecimento:
 Disciplinas separadas por temas, os exercícios ficam dentro do conteúdo.
 Estágio e TCC também não possuem testes de conhecimento.

Após ser redirecionado para o ambiente de Simulados, basta
clicar no ícone Teste de conhecimento da disciplina que
deseja realizar os testes.

Depois escolha a aula que deseja testar seu conhecimento.

Após responder todas as questões de um teste, você poderá
iniciar um novo exercício caso o desejar. Basta selecionar a
opção Novo teste de conhecimento.

OUTRAS INFORMAÇÕES

IMPORTANTES
Você pode acompanhar todo o seu desempenho nos testes de
conhecimento através do ícone Meu desempenho, clicando no
ícone que corresponde a disciplina desejada.

Você poderá ver o seu desempenho com o
restante da sua turma. Utilize está informação
como forma de incentivo para aperfeiçoar cada
vez mais seu processo de aprendizagem

PONTOS DE

ATENÇÃO

 Leia atentamente as questões e marque a resposta
desejada;
 O sistema grava automaticamente a sua resposta. Não
há possibilidade de trocar a opção escolhida;
 Ao final de cada teste, o sistema cria um histórico de
seus exercícios informando: a aula, a disciplina, o
percentual de acerto, a quantidade de questões
respondidas, status e o último acesso;
 No teste de conhecimento não há a opção “finalizar
teste”. Para finalizar o teste, basta responder todas as
perguntas e fechar a janela.

