
Tutorial para acesso à prova on-line
(Moodle Ipê)

1. Você receberá um e-mail com informações de acesso à prova.
2. A prova on-line será realizada em ambiente Moodle Ipê, podendo ser acessada com o

link direto da sala (link que será colocado no chat da sala do Meet) ou pelo link
https://eventos.ead.ufg.br/course/view.php?id=71

3. Ao acessar o link para a prova, você visualizará a seguinte tela:

4. No campo “Identificação de usuário”, você deve colocar seu número de CPF, sem
pontos e traço, a sua “Senha” é também o seu CPF sem pontos e traço, apenas
números. Essas informações de acesso são encontradas no e-mail informativo de
acesso. Após inserir o CPF e a senha basta clicar no botão “Acessar”.

5. Você abrirá uma tela como essa:

https://eventos.ead.ufg.br/course/view.php?id=71


6. Agora, basta clicar na sala PPGLL 2022 - Mestrado para acessar o conteúdo da sala e a
sua prova.

Observação: a tela do painel do usuário (figura acima) necessita que o usuário clique
na sala para entrar nela e acessar seu conteúdo, se você é um usuário que já entrou
com o link direto da sala não vai ser necessário clicar na sala, você já vai entrar direto
dentro da mesma.

7. Nesta tela, você já pode visualizar a sala para realização da prova online. Em “Avisos”
são postadas notícias e informações sobre a prova. E, logo na sequência, estarão as
questões da prova e os espaços para as respostas.

8. Leia com atenção o texto informativo. Depois, acesse a “Central de Avisos” para
verificar as notícias e informações e, por fim, clique em “PROVA” para responder a
questão.

9. Ao acessar a prova online, você visualizará informações sobre a questão (enunciado da
pergunta). Leia com bastante atenção para compreender o que está sendo
questionado. Na sequência, estão disponibilizadas informações sobre o “Status de
envio” da prova online, como o número de tentativas e se a prova foi salva para
avaliação entre outras. Para realizar a tentativa de resposta da prova online, basta
clicar no botão “Adicionar envio”.



10. Após clicar em “Adicionar envio”, você será direcionado à página de resolução da
questão. Nela, você encontrará uma caixa de texto para digitar sua resposta conforme
solicitado no enunciado da questão, logo após realizar a questão basta clicar no botão
amarelo “Salvar mudanças”.

11. Após clicar no botão “Salvar mudanças” você será redirecionado à página do “Status
de envio”.

12. Seu status do envio deverá ter sido alterado para “Rascunho (não enviado)”. Nessa
etapa, você ainda consegue editar sua resposta caso ache necessário.



13. Para reeditar sua resposta basta clicar no botão “Editar envio” e continuar editando
seu texto de resposta, mas se sua resposta já estiver pronta e não necessitar de
nenhuma alteração, basta clicar no botão “Enviar tarefa em definitivo”.

14. Após terminar a sua revisão e clicar no botão “Enviar tarefa por definitivo”, você deve
confirmar o envio da resposta clicando no botão amarelo “Continuar”.



15. Após confirmar o envio da resposta, esta será a tela que você vai visualizar:

16. Pronto! Agora, é só aguardar o resultado preliminar! Que você tenha um excelente
desempenho!


