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Instruções para a Realização da Prova de Inglês 

Processo Seletivo 2021 PPGICS 

A prova terá a duração de até 3 horas, acontecendo entre as 14 e 17 horas do dia 22 de 

outubro. 

1. O candidato irá receber por e-mail até o dia 20 de outubro o acesso à plataforma 

para a realização da prova por meio de login e senha. 

2. É recomendado que o candidato entre no link dez minutos antes do início da 

prova, para evitar problemas de conexão e de acesso. 

3. É de inteira responsabilidade do candidato atentar-se para a comunicação online 

estabelecida especialmente por e-mail. 

4. A prova contará com 20 questões de múltipla escolha, com uma única correta, 

baseadas na leitura e interpretação de textos publicados em língua inglesa em 

periódicos científicos que abordem temas nas interfaces entre os campos da 

comunicação, da informação e da saúde coletiva. Assinale a alternativa que você 

ache correta e clique no botão PRÓXIMO, caso queira retornar a questão 

anterior clique no botão ANTERIOR. 

5. Cada questão vale igualmente 0,5 ponto. 

6. Durante a realização da prova, o candidato que tiver problemas de conexão 

poderá retornar ao ambiente virtual para concluí-la dentro do tempo de sua 

duração. 

7. O uso de dicionário, no formato impresso, é permitido. 

8. É proibida a abertura de uma nova aba ou página na internet durante a realização 

da prova, podendo o candidato ter a prova anulada caso faça algum tipo de 

consulta online. 

9. Em caso de dúvidas sobre o acesso e o uso da plataforma, deve ser contatada a 

empresa responsável pelo telefone (21)98674-4367 (WhatsApp) ou (21)2272-

5450. 

  

Importante: É imprescindível que o candidato, mesmo que não tenha finalizado toda a 

prova, ao atingir o tempo máximo estabelecido (17h horário de Brasília) clique no botão 

Enviar Respostas (clique uma vez e aguarde) para que a prova seja validada. 

Caso o candidato não aperte o botão Enviar Respostas (clique uma vez e aguarde) até 

as 17h, a prova será anulada. 


