
 

 

 

 

Sugestões para a realização da prova on-line de proficiência em língua 

estrangeira para o curso de RI/UFG 
 

 

 

 Antes do dia da prova: 

 

1. Teste seu computador, sua webcam e seu acesso à Internet. Verifique se está tudo 

funcionando corretamente. 

2. Teste sua entrada na sala virtual para poder ir se familiarizando com o ambiente do Google 

Meet. Não se esqueça de ver o tutorial para acesso à sala virtual, disponível em 

https://le.letras.ufg.br/n/135110-edital-de-provas-de-proficiencia-em-le-para-o-curso-de-ri-

ufg-2020). 

3. Entre, com antecedência, na plataforma Moodle Ipê para testar seu acesso e verificar se está 

tudo certo. 

4. Caso tenha dúvidas, entre em contato com a Coordenação dos cursos de Letras: Línguas 

Estrangeiras, pelo e-mail coordlinguas.letras@ufg.br. 

 

 

 No dia da prova: 

 

1. Escolha um local silencioso, arejado, devidamente iluminado e sem circulação de outras 

pessoas para a realização da prova. 

2. Deixe água potável por perto e, também, algo para comer caso sinta necessidade. 

3. Vá ao banheiro antes, para não sentir necessidade durante a prova, pois não está permitido se 

ausentar do local da prova (sair da frente do computador) durante sua realização. 

4. Esteja, também, com seu documento de identificação com foto, bem como o número do seu 

CPF por perto. Eles serão solicitados para fazermos sua identificação na sala virtual e para seu 

acesso à prova. 

5. Caso esteja utilizando notebook, deixe-o ligado na energia elétrica para evitar que acabe a 

bateria durante a realização da prova. 

6. Acesse o e-mail informado no ato da inscrição e, depois, entre na sala virtual do Google Meet. 

7. Ao acessar a sala virtual, ajuste a sua câmera para que você esteja bem focado. 

8. Aguarde as informações que serão dadas pelo fiscal da sala, bem como as instruções para 

acesso à prova. 

9. Lembre-se de que a prova escrita ficará disponível por três (três) horas. Após esse período, não 

é possível responder mais nenhuma pergunta. Portanto, é importante que você se organize 

para realizar seu exame no tempo estabelecido. 

10. Para a prova oral, você terá até 10 min de interação com as avaliadoras. 

11.  Respire fundo, acalme-se e comece sua prova. 

 

 

 

Boa prova! 
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