
 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A PROVA 

VESTIBULAR 2023/1 

 

Leia atentamente as instruções abaixo e atente-se ao que prevê o Edital do Processo Seletivo para a prova. 

 

• O processo é composto por uma prova de Redação. 

• O tempo de prova começa a ser contado a partir do momento que o candidato clica na prova. 

• Cada candidato terá apenas uma chance de realizar a prova. 

• A Redação consistirá em 1 (uma) proposta, valendo 120 pontos e deverá ter no mínimo 700 caracteres (7 

linhas). 

• Leia a proposta com atenção, antes de redigir a redação. 

• Você terá 1h30min para realizar a Redação. Atenção ao tempo indicado no relógio, no alto da página. Ele 

ficará vermelho quando faltar 9 minutos para terminar (10% do tempo restante). Quando finalizar a 

Redação, clique em “Enviar Resposta”. 

• É de responsabilidade do (a) candidato(a) a finalização e envio da Redação. 

 

 

 IMPORTANTE:  

 

• Busque um lugar tranquilo.   

• Além do Candidato, outras pessoas não poderão permanecer no ambiente de prova. 

• Não é permitido consultar ou manusear nenhum material ou dispositivo além do utilizado para a 

realização da prova.   

• Não é permitido o uso de fones de ouvido ou qualquer dispositivo semelhante. 

• Não é recomendado o uso de relógios analógicos ou digitais.   

• A prova é individual e o processo será monitorado.   

• Para garantir a legitimidade do Processo Seletivo, fotografamos seu rosto durante a realização da prova. 

O reconhecimento facial ocorrerá de forma automatizada.    

• Para que isso seja possível, no início da prova você deverá permitir que o navegador utilizado acesse sua 

câmera. Portanto, atenção ao posicionamento do seu rosto e à luminosidade do ambiente, para que não 

haja falhas na validação.  

• A não permissão e/ou correta habilitação da câmera e a não conformidade das fotos com seu documento 

de identificação podem invalidar o seu processo seletivo.  

• Tenha a mão água e lanches para consumir durante o processo e organize suas idas ao banheiro a fim de 

não prejudicar a validação facial. 

• Certifique-se de que a conexão de internet estará disponível para realizar e enviar a prova.  

• Em caso de dúvidas entre em contato com o número de suporte disponibilizado na plataforma. 

 

https://ibmr.br/

