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Tópicos

• Antes das provas
• Preparando-se para iniciar uma prova
• Identificando-se para iniciar uma prova
• Aguardando autorização para iniciar uma prova
• Respondendo as questões de uma prova
• Exemplos de dificuldades durante uma prova
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Antes das provas

• Verifique se a versão do seu navegador é uma das permitidas 
• Google Chrome, Versão 63 ou superior
• Firefox, Versão 52 ou superior

• Teste o seu navegador
• Acesse a página de teste

URL: https://tests.mettl.com/system-check?i=1ycyvyrxfk
• Siga os passos do teste

• O exemplo a seguir usa o Google Chrome

(C) PUC-Rio

3



1) Acesse a página de teste

2) Permita o acesso à câmara
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1) Se necessário, 
escolha a câmara

2) Confirme a escolha
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Teste bem sucedido
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Antes das provas

• Troque o navegador padrão para o que você escolheu

• Os exemplos a seguir mostram como definir o Google Chrome 
como o navegador padrão no Windows 10 e no MacOS Catalina

• Se o seu sistema operacional for outro e você não souber como fazer, 
procure ajuda de um especialista
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2) Clique aqui

Troca do navegador padrão no Windows 10

1) Acesse o painel de preferências do sistema
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3) Escolha o navegador padrão

Troca do navegador padrão no Windows 10
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1) Acesse o painel de 
preferências do sistema

Troca do 
navegador padrão

no MacOS

2) Escolha o painel de  
preferências gerais do 
sistema
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Troca do 
navegador padrão

no MacOS

3) Escolha o navegador padrão
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Antes das provas

• Suspenda as atualizações automáticas do sistema operacional

• Os exemplos a seguir mostram como suspender as atualizações automáticas 
no Windows 10 e no MacOS Catalina

• Se o seu sistema operacional for outro e você não souber como fazer, 
procure ajuda de um especialista

(C) PUC-Rio

12



Suspender atualizações automáticas no Windows

2) Suspenda as atualizações automáticas 
até o final das provas

1) Acesse o painel de preferências do sistema
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Suspender atualizações automáticas no MacOS Catalina

4) Desabilite as atualizações automáticas

1) Acesse o painel de preferências do sistema

2) Escolha o painel de atualizações de software

3) Escolhas as opções avançadas
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Antes das provas

• Instale a extensão do navegador para realização das provas

• Você deve ser administrador do sistema

• O exemplo a seguir mostra como instalar a extensão no Google Chrome

• Se o seu navegador for o Firefox e você não souber como fazer, 
procure ajuda de um especialista
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1) Procure a Chrome Web Store, usando o próprio Google

2) Acesse a Chrome Web Store
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3) Procure por "Mettl" na Chrome Web Store

4) Clique em "mettl tests enable"
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6) Clique no ícone da Mettl
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7) Clique no botão "Usar no Chrome"
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8) Adicione a extensão do Chrome
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9) Se desejar, ative a extensão no Chrome 
instalado nos seus outros dispositivos
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Preparando-se para iniciar uma prova

• Acesse a página da prova fornecida pela organização do vestibular

• O sistema verificará se ainda é necessário instalar a extensão do 
navegador para realização das provas

• Se você já instalou a extensão do navegador para realização das provas,
nenhuma ação será necessária
• Caso contrário, siga as instruções mostradas na tela.

Você deve ser administrador do sistema neste caso 
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1) Acesse a página da prova

2) Clique aqui
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Aguarde a página ser carregada
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Aguarde a verificação das configurações do navegador
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Se for necessário, clique aqui para instalar a extensão do navegador.
Você deve ser administrador do sistema neste caso. 
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Siga as instruções na tela para instalar a extensão do navegador 
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Passo 1: Copie o link para uma nova janela
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Passo 2: Adicione a extensão
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Passo 3: Se desejar, ative a extensão 
no Google Chrome instalado 
nos seus outros dispositivos
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Preparando-se para iniciar uma prova

• Após terminada a instalação da extensão do navegador

• Acesse novamente o endereço da página da prova 
• O sistema prosseguirá para configurar o navegador

• Se não foi necessário instalar a extensão do navegador, 
o sistema prosseguirá diretamente para configurar o ambiente 
para realização da prova
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Acesse a novamente página da prova, 
se foi necessário instalar a extensão do navegador
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Aguarde a verificação das configurações do navegador
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Clique na figura
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Clique no botão para prosseguir
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Permita o uso da câmara
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Escolha a câmara
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Confirme a escolha

38



Clique aqui para ocultar a barra 
de compartilhamento da tela
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Identificando-se para iniciar uma prova

• O sistema pedirá para você se identificar 

• Tenha em mãos...
• a sua identidade
• o e-mail e o CPF usados na inscrição do vestibular
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A prova está sendo carregada 
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NÃO APERTE F5
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Observe os avisos
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Observe os avisos
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Observe os avisos
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Digite o e-mail usado 
na inscrição do vestibular
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1) Digite o e-mail e o CPF usados 
na inscrição do vestibular

2) Aceite as condições de uso 3) Clique aqui para prosseguir
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2) Capture o seu rosto1) Enquadre o seu 
rosto na câmera
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2) Capture a sua identidade1) Enquadre a sua 
identidade na câmera
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3) Envie a sua identidade
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Aguarde o envio da sua foto e da cópia da sua identidade
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Aguardando autorização para iniciar uma prova

• Aguarde a autorização para iniciar a prova

• A autorização poderá demorar 30 minutos ou mais, dependendo do número 
de candidatos

• Mas não se preocupe: o tempo de prova só passará a ser contado após 
a autorização
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Aguarde a autorização para começar a prova
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A autorização poderá demorar, dependendo do número de candidatos
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Respondendo as questões de uma prova

• Você pode resolver as questões da prova em qualquer ordem
• Você pode pular questões
• Você pode voltar a qualquer questão da prova, em qualquer ordem
• Você pode marcar uma questão para rever mais tarde
• O sistema indica quais questões ainda não foram respondidas

• Só termine a prova quando tiver absoluta certeza
• Após sinalizar para o sistema que você terminou a prova, 

não será mais possível voltar
• O sistema indica o tempo restante de prova
• O sistema avisa quando o tempo de prova está terminando
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1) Escolha por onde 
gostaria de iniciar 
a prova

2) Clique aqui para 
iniciar a prova
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3) Clique aqui para 
prosseguir
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1) Escreva aqui a sua redação

2) A contagem e o limite de 
palavras aparecerão aqui

3) O sistema indica 
o tempo restante de prova

350 palavras

350 palavras
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4) Você poderá incluir novas 
palavras e corrigir qualquer 
parte do texto

350 palavras

350 palavras
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5) Você não poderá usar o 
recurso de cortar e colar

350 palavras

350 palavras
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6) Clique aqui, se você 
desejar marcar a redação 
para rever mais tarde

350 palavras

350 palavras
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O fiscal poderá se comunicar 
com você por chat.

Para abrir o chat, clique aqui.

350 palavras

350 palavras
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O chat agora está aberto

350 palavras

350 palavras
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Clique aqui para escolher 
outra parte da prova, 

por exemplo, "Língua Inglesa"

350 palavras

350 palavras
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1) Escolha uma das 
opções de resposta

3) O sistema indica quantas 
perguntas já foram respondidas

5) Clique aqui para passar 
para a próxima pergunta

4) ... e quantas perguntas 
faltam para serem respondidas

2) Perguntas respondidas 
aparecem em verde
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6) Clique aqui, se você 
desejar marcar esta pergunta 
para responder ou rever 
mais tarde

7) Clique aqui, se você 
desejar ir diretamente 
para uma pergunta
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8) O sistema indica que todas 
as 5 perguntas já foram respondidas
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Clique aqui para voltar 
para outra parte da prova, 
por exemplo, "Redação"
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Continue a redação

350 palavras

350 palavras
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Clique aqui para ir para outra 
parte da prova, por exemplo, 
"Língua Portuguesa"

350 palavras

350 palavras
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Responda as perguntas de 
"Língua Portuguesa"
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Clique aqui se desejar 
terminar a prova

O sistema indica que todas 
as 5 perguntas já foram respondidas
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1) O sistema indica que você 
respondeu todas as questões

3) Clique aqui se desejar 
terminar definitivamente a prova

2) Clique aqui se desejar 
voltar para a prova
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O sistema indica que a prova 
terminou com sucesso
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1) O sistema indica que você 
não respondeu 5 questões

3) Clique aqui apenas se desejar
terminar definitivamente a prova

2) Clique aqui para 
voltar para a prova

Outro exemplo de conclusão de uma prova
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Responda o que você achou da prova, se desejar
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Feche a janela para sair do sistema
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Exemplos de dificuldades durante uma prova

• Tentativa de acessar uma prova fora do horário
• Tentativa de acessar uma prova que já foi resolvida
• e-mail incorreto ou que não coincide com o informado
• CPF incorreto ou que não coincide com o informado
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Você acessou uma prova que ainda não começou.
Verifique o horário da prova que deseja acessar.
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Você acessou uma prova que você já resolveu.
Verifique se o endereço da página corresponde à prova que deseja acessar.
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Você não tem permissão para acessar uma prova.
Verifique se o e-mail informado está correto e de acordo com o informado na inscrição.

81



Você não informou o CPF correto.
Verifique se o CPF informado está de acordo com o informado na inscrição.
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Exemplos de dificuldades durante uma prova

• Desconexão durante uma prova

• Tente outra forma de acessar a Internet
• Espere o sistema se reconectar
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Você receberá esta mensagem se não houver conexão com a Internet.
Tente outra forma de acessar a Internet.

Espere o sistema se reconectar.
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Tente outra forma de acessar a Internet, por exemplo, 
utilizando o Wi-Fi hotspot do seu celular.

(Seu smartphone)

(Sua Rede)

(Outra rede 1)

(Outra rede 2)

(Outra rede 3)

(Outra rede 4)
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Espere o sistema se reconectar.

86
86



O sistema indica que a conexão com a Internet foi restaurada e 
que agora está tentando se reconectar à prova.
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O sistema indica que a conexão com a Internet foi restaurada e 
e que você poderá continuar a prova em breve.
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Exemplos de dificuldades durante uma prova 
Desconexão

• Se o sistema demorar muito a retornar à prova
• Feche a janela do navegador
• Acesse novamente a página da prova

• Identifique-se novamente para o sistema
• O sistema identificará que você está retornando depois de 

uma desconexão
• Você retomará a prova de onde parou
• O tempo de desconexão não será contabilizado como tempo de prova
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1) Acesse a página da prova

2) Clique aqui
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Digite o e-mail usado 
na inscrição do vestibular
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O sistema reconheceu que você está tentando retornar à prova. 
Você retomará a prova de onde parou.

Aguarde o botão "Voltar" ficar azul, o que pode demorar. 
O tempo de desconexão não será contabilizado como tempo de prova.
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1) O botão "Voltar" ficou azul. 
2) Clique no botão "Voltar" para reiniciar a prova.
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Identifique-se novamente
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Clique aqui para reiniciar a prova
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O tempo total da prova não foi 
afetado pela desconexão
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FIM

• Tópicos Cobertos

• Antes das provas
• Preparando-se para iniciar uma prova
• Identificando-se para iniciar uma prova
• Aguardando autorização para iniciar uma prova
• Respondendo as questões de uma prova
• Em caso de problemas
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