
Prova Objetiva 

Instruções para realização 



Acesse o AVA do GAI (gai.ifht.net.br).  
 
No módulo Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação e Pesquisa em 
Recuperação Ambiental, no final da página, você terá o espaço da Prova 
Objetiva. 
 
Clique em Prova Objetiva. 



Você será redirecionado para a tela abaixo que contém as instruções para 
realização da Prova Objetiva. 
Leia atentamente as instruções e lembre-se de que você tem apenas uma 
tentativa para realizar a prova. As questões devem ser respondidas em até 1 
hora, sem prorrogação. 
 
Para iniciar a prova clique em Iniciar Prova Objetiva agora. 
 



Um aviso aparecerá em sua tela para que você se certifique de deseja realmente 
iniciar a Prova Objetiva.  
 
Caso tenha certeza disso, clique em Iniciar Prova. Ou, se preferir tentar em outro 
horário, clique em Cancelar e retorne mais tarde ao AVA. 
 
Lembre-se: ao clicar em Iniciar Prova, o cronômetro de 1 hora começará a contar. 



Esta é a tela da Prova Objetiva. 
 
No centro, constam uma mensagem inicial sobre a prova e as questões e, à 
direita, está a numeração das questões e o cronômetro (que você deverá 
acompanhar atentamente). 

cronômetro 



Role a tela para baixo e você verá todas as 5 (cinco) questões com suas 
respectivas alternativas. 
 
Você deverá marcar apenas 1 (uma) alternativa para cada questão. 
 
Atente-se ao tempo do cronômetro para não ter a prova encerrada sem ter 
marcado todas as suas respostas. 



Após ter marcado todas as suas respostas, verifique se há tempo no seu 
cronômetro para revisar. Caso tenha, revise rapidamente suas marcações e 
verifique se não deixou nenhuma questão sem reposta. 
 
Tendo finalizado a revisão e as marcações de suas respostas, clique, no final 
da tela, em Finalizar tentativa... para encerrar a prova. 



Após clicar em Finalizar tentativa..., você será redirecionado à tela abaixo. 
Nela, você terá um resumo da prova que te certificará de que suas respostas 
estão salvas e o cronômetro com seu tempo restante. 
 
Você terá duas opções: Retornar à tentativa (caso queira verificar alguma 
resposta e tenha tempo para isso) ou Enviar tudo e terminar (você encerrará 
a prova e não poderá retornar às questões). 



Após clicar em Enviar tudo e terminar, a tela abaixo de confirmação 
aparecerá para você. 
 
Uma vez enviada, você não poderá alterar as respostas para esta tentativa. 
 
Caso tenha certeza, clique em Enviar tudo e terminar. Caso não, clique em 
Cancelar e retorne às questões. 



Após clicar em Enviar tudo e terminar, você será redirecionado à tela abaixo 
que contém o espelho de sua prova.  
 
Clique em Terminar revisão e retorne à página inicial da Prova Objetiva. 
 
A partir desse momento você só poderá visualizar o espelho de sua prova, 
não mais serão permitidas alterações. 



Boa prova! 


