
Como acessar as 
avaliações?

Tutorial / Alunos 



O acesso às provas será realizado pela 
plataforma Positivo ON, como 
apresentado na imagem ao lado  (1). 

Em seguida, digite seu login (2), sua 
senha  e clique no botão ENTRAR. 

Atenção: Sempre usar o COMPUTADOR para a 
realização das provas

Acessando a plataforma Positivo On



No ambiente de atividades da 
plataforma Positivo ON, clique no botão 
de acesso à prova localizado no canto 
superior da tela, com a denominação:  
Acesso AV1.

Você será direcionado à plataforma 
Studos para a realização da prova .

Acessando as provas 



Na página web da Studos você 
visualizará o CARD AZUL com o nome 
da prova, posicionado na linha 
denominada:  Provas/Simulados. 

Fique atento que o CARD só aparecerá 
no horário exato da prova; aí é só clicar 
nele que o sistema mostrará a tela inicial  
para você começar a responder a prova.. 

Acessando as provas



Acessando as provas

Nesta tela de acesso à prova,  confirme 
o nome da prova, localizado na parte 
superior. Em seguida, clique no botão 
azul INICIAR que aparece em destaque 
para começar a responder  às questões.

Gabaritos e notas serão disponibilizados a partir do dia 10/07



Como revisar uma questão?

Ao clicar no botão PULAR, você passará 
para a próxima questão e poderá 
REVISÁ-LA depois.  

 



Como salvar uma questão?

A partir desta tela, você terá acesso às 
questões da prova. Leia com muita 
atenção e marque a única alternativa 
correta. Em seguida, clique no botão 
CONTINUAR PARA SALVAR a sua 
resposta e passar para a próxima 
questão. 

Após clicar no botão CONTINUAR, você 
não poderá revisar a  questão. 
 

 



Visualizando as questões

No canto superior direito há um ícone 
com 4 quadradinhos. Ao clicá-lo, você 
terá acesso a todas as questões da 
prova, podendo navegar e visualizá-las. 

Atenção: Após clicar no botão CONTINUAR, você 
não conseguirá mais revisar a questão. Caso 
queira revisar a questão,  use o botão PULAR. 

 



Ao final da prova você receberá uma 
mensagem de PARABÉNS. Pronto, a 
prova foi concluída com sucesso. 

Os resultados estarão disponíveis no 
dia 10/07. 

Finalizando a prova 




