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ORIENTAÇÕES- REMOTE PROCTORED IBT 
VESTIBULAR MACKENZIE 2020/2º SEMESTRE 

PROVA ON-LINE 
 

 
1. O que significa Remote Proctored Ibt? 

 

Resposta: Significa Teste Baseado em Internet com Monitoramento Remoto, sendo 

que o candidato deve ter conexão à Internet para fazer tal teste. A pessoa será 

acompanhada ao vivo e a distância por meio de áudio (microfone) e vídeo (webcam); 

somado a isso, a tela do computador também será monitorada. 

 
2. Qual a diferença entre o Teste Baseado em Internet com Monitoramento Remoto 

e outros modos de testes? Como candidato, quais são os benefícios para mim? 
 

Resposta: O Teste Baseado em Internet com Monitoramento Remoto é um teste 

online seguro que pode ser feito a partir de qualquer local físico conveniente, podendo 

ter horários / datas fornecidas - ou seja, não há necessidade de se deslocar a um 

centro de testes específico. No entanto, para garantir a realização justa do teste, cada 

candidato é monitorado ao vivo e à distância por meio de áudio (microfone) e vídeo 

(webcam); a sessão é inteira gravada online e faz parte do histórico do candidato. 

 
3. É mandatório ter uma conexão com a internet? 

 

Resposta: Sim, é obrigatório ter uma conexão estável à Internet e o mínimo de largura 

de banda (velocidade de transmissão de dados) é de 512 kbps. 

 

4. É mandatório ter um computador? Posso realizar o teste em um telefone celular, 

tablet etc.? 

 

Resposta: Sim, é obrigatório ter um computador, seja ele desktop ou notebook, com 

webcam e microfone (ambos funcionando perfeitamente). Não seria possível realizar 

tal teste utilizando-se de telefones celulares, tablets etc. 

 

PREPARAÇÃO / CONFIGURAÇÃO PARA O TESTE 
 
5. Quais são as especificações para o dispositivo que eu preciso ter para realizar o 

Teste Baseado em Internet com Monitoramento Remoto? 

 

Resposta: É necessário ter um computador (desktop ou notebook) com webcam e 

microfone (ambos funcionando perfeitamente). A prova deverá ser feita no ambiente 

Windows 7 ou superior ou MacOS 10.10 ou superior com as versões do Chrome ou 

Firefox atualizadas.  
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Para verificar se está tudo de acordo com seu equipamento para a realização da 

prova, realize o ”Teste de Compatibilidade”  utilizando o link abaixo: 

 

https://tests.mettl.com/system-check?i=1xccuo35s0#/systemCheck 

 

Ao terminar o teste de compatibilidade, deverão aparecer as mensagens abaixo.  

 

 

 
Seu teste está encerrado, indicando que está tudo certo com seu equipamento para a 

realização da prova on-line às 14h do dia 05 de agosto de 2020.  

 

O link da prova será encaminhado para o endereço eletrônico cadastrado no 

ato da inscrição. Também estará disponível para consulta em nosso site. 

 

6. Como devo me preparar para o Teste Baseado em Internet com Monitoramento 
Remoto? 
 

Resposta: Atente-se para todos os detalhes do processo (data, horário, orientações, 

etc.). Cerifique-se da estabilidade / velocidade mínima de sua conexão com a internet, 

bem como ter um fornecimento (backup) de energia suficiente para uma experiência 

ininterrupta. 

 
7. Como devo configurar o ambiente físico para realizar o Teste Baseado em Internet 

com Monitoramento Remoto? 

 

Resposta: Deve certificar-se de estar em um local calmo, com assento confortável, em 

um ambiente bem iluminado, com iluminação adequada no seu rosto. 

 
8. Existe um código de vestimenta “dress code” para o teste? 

 

Resposta: Embora seja um teste online que será feito a partir do local de sua 

preferência, deve-se estar devidamente vestido, uma vez que o candidato será gravado 

via vídeo. Recomendamos roupas casuais e confortáveis, não tendo necessidade de 

se vestir formalmente (tome cuidado com roupas íntimas, por exemplo). 

 

Pronto! Plug-in instalado.  

Computador apto para iniciar a Prova. 

https://tests.mettl.com/system-check?i=1xccuo35s0
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9. Sou obrigado a manter comigo um documento original de identificação, com foto, 
ao realizar o Teste Baseado em Internet com Monitoramento Remoto? 
 
Resposta: Sim, desde antes de se sentar para a realização do teste, é obrigatório 
manter a posse de um documento original de identificação com fotografia, conforme 
consta do Edital. Em dado momento, o candidato deverá enviar uma imagem do 
documento, via sistema, para ser autorizado a iniciar o teste. 
 
 

O QUE É PERMITIDO OU NÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TESTE 
 
10. No local do teste, pessoas poderão falar comigo e/ou estarem à minha volta?  Em 

tal situação, o que é esperado de mim? 

 

Resposta: O Teste Baseado em Internet com Monitoramento Remoto deve ser tratado 

com a máxima seriedade como qualquer tipo de prova. O local (ambiente onde o 

candidato esteja acomodado para o teste) deve ser considerado como uma sala de 

provas durante todo o momento da duração do teste, não devendo ninguém falar com 

o candidato, estar próximo ao mesmo e/ou emitir ruídos. A webcam deve ser ajustada 

de forma que o rosto esteja plenamente visível para o inspetor durante todo o teste. 

Cabe citar que quaisquer comportamentos suspeitos poderão levar à finalização 

forçada do teste. 

 
11. Poderei utilizar o telefone celular durante o teste? 

 
Resposta: Não. O Teste Baseado em Internet com Monitoramento Remoto deve ser 

tratado com a máxima seriedade como qualquer teste sério onde não se pode 

“trapacear”. A não ser o computador, não é permitido utilizar-se de quaisquer outros 

dispositivos eletrônicos (ex.: telefones celulares, pontos eletrônicos, fones de quaisquer 

tipos, smartwatches, dispositivos ant+ / bluetooth, dispositivos de radiofrequência etc.). 

 

12. Poderei utilizar uma calculadora durante o teste? 
 

Resposta: Não, não é permitida a utilização de quaisquer calculadoras e/ou 

dispositivos semelhantes durante a realização do teste. 

 

13. Poderei utilizar folhas de rascunho para os cálculos durante o teste? 
 

Resposta: Sim, será autorizada a utilização de folhas de rascunho apenas para fins de 

cálculos. Durante a realização do teste, o inspetor pode entrar em contato com o 

candidato, remotamente e online, pedindo-lhe que mostre tais folhas, via webcam, para 

averiguação de conteúdo. 
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14. Poderei ir à toalete durante o teste? 
 

Resposta: Recomenda-se caso seja possível, não se ausentar durante a realização do 

teste. Por um curto período de tempo da prova, será permitida uma parada rápida para 

necessidades fisiológicas/biológicas. Antes de deixar o recinto e para obter a devida 

autorização, o candidato obriga-se a avisar o inspetor remoto via janela de Chat (na 

parte inferior direita da tela da página de teste). Caso contrário, tal atitude pode ser 

reportada como violação.  

 

PROBLEMAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO TESTE BASEADO EM INTERNET COM 

MONITORAMENTO REMOTO 
 

15. Como faço para iniciar o teste caso tenha recebido o seguinte erro – “Video 

Streaming Error” (Erro de Transmissão de Vídeo)? 

 

Resposta: Provavelmente existem restrições habilitadas no computador (ou no 

servidor de acesso à internet) que impedem o acesso às imagens.  

Os seguintes passos poderão tomados: 

✓ Temporariamente, desative o antivírus e/ou firewall do computador; 

✓ É necessário que o candidato se certifique em utilizar uma rede que não possua 

restrição de acesso ao website. 

Se o problema persistir, deve-se utilizar outro computador e/ou outra rede de acesso à 

internet. 

 
16. Estou no momento de obter a autorização para o teste, mas, não a consegui e 

recebo a mensagem “We are currently processing your authorization 

submission” (Estamos, atualmente, processando o seu pedido de autorização) 

ou “You are in the queue. Please wait while your details are being authorized” 

(Você está na fila de espera. Por favor, aguarde enquanto os seus dados estão 

sendo autorizados). Quanto tempo vai demorar? 

 
Resposta: As referidas mensagens são exibidas quando os dados dos candidatos 
estão sendo visualizados e validados pelo inspetor, assim, é necessário que se aguarde 
na fila de espera. 
Nota: O tempo de teste não é afetado por este fato, uma vez que o temporizador só 
começa quando o candidato vê a primeira pergunta do teste. 
 

17. O que devo fazer se me desconectar enquanto realizo o teste devido a uma falha 

de energia ou de conexão com a internet? 

 

Resposta: O teste funciona no modo de gravação automática, sendo que ele pode ser 

retomado seguindo os mesmos passos iniciais, a partir do mesmo número de questão 

em que o candidato parou. No entanto, note que tais desconexões serão monitoradas 

e quaisquer atividades suspeitas serão levadas em conta para as tomadas de decisões 

a respeito do teste do candidato. 



COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS 

(5 de 5)  

18. Não consigo iniciar o teste, pois recebo a mensagem "This Test has been 

deactivated" (Esse teste foi desativado). O que devo fazer? 

 

Resposta: Essa mensagem é exibida quando a janela de tempo para participação no 

teste tiver sido expirada, ou seja, o candidato atrasou-se para o teste. Para evitar isso, 

o candidato deve assegurar o login a tempo de fazer o teste de acordo com o horário 

previamente agendado. 

 
19. Não consigo iniciar o teste, pois recebo a mensagem “Connection with Chat 

Server Failed” (A conexão com o servidor de Chat falhou). O que devo fazer? 
 

Resposta: Essa mensagem aparece quando há restrição ativada na rede / sistema que 

o candidato utiliza. 

Caso não esteja utilizando sistema / acesso corporativo: 
 - Temporariamente, desative o antivírus e/ou firewall do computador; 
 - Deve-se tentar mudar para uma outra conexão de internet; 
 - Mude o computador / sistema a ser utilizado, caso o problema persista. 
Se estiver utilizando sistema / acesso corporativo: 
 - Deve-se contatar as pessoas de TI da organização. 

 
20. Uma vez que finalizei as questões do teste, como eu envio o teste? 

 
Resposta: É necessário clicar no botão "Finish Test" (finalizar o teste) localizado no 

canto superior direito da janela de teste. Com isso, o resumo do teste será mostrado, 

incluindo os detalhes dos números de questões respondidas – cor verde, não 

respondidas – cor cinza, e àquelas marcadas como “Revisit” (revisitar) – cor 

laranja. Então, deve-se clicar em "YES, FINISH TEST" (sim, finalizar o teste) para 

enviá-lo e marcá-lo como concluído (esse botão só poderá ser clicado uma única vez). 

Concluído o teste, o candidato não poderá tentar responder mais questões ou 

prosseguir com o teste. 
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