
Tutorial
Como acessar ao link para realizar a prova do Processo Seletivo de 

Educação do Campo - 2021



1. Digite no seu navegador o endereço abaixo 
ou clique aqui.

https://avapresencial.ufrb.edu.br/course/vie

w.php?id=998

https://avapresencial.ufrb.edu.br/course/view.php?id=998


2. Ao abrir o link como este abaixo, clique em acessar e depois
você digitará como Identificação e Senha os 11 dígitos do seu
CPF, sem pontos e sem o hífen. Ex: 00213487590



3. Ao chegar nesta janela, você deverá clicar no link indicado
pela seta na imagem abaixo, para acessar ao ambiente da prova.



4. Quando abrir essa página, você deverá clicar em TENTAR RESPONDER
O QUESTIONÁRIO AGORA, para ter acesso ao campo onde redigirá a sua
redação.



5. Confirmar o desejo de iniciar a sua prova, clicando em 
Iniciar Tentativa. 



6. No campo em branco indicado pela seta laranja, você deverá
digitar a sua redação, de acordo com o tema proposto na parte

AZUL CLARO Indicado pelo Retângulo Vermelho.

Atenção: Fique atento ao 

tempo restante de prova, 

indicado pela seta azul.



7. Ao terminar a sua prova, você deverá clicar em Finalizar Tentativa, e na
próxima janela, você poderá Enviar Tudo e Terminar (seta verde), caso a sua
redação estiver pronta, ou clicar em Retornar a Tentativa (seta rosa), caso queira
voltar ao texto para corrigir algum detalhe.



8. Ao clicar em Enviar Tudo e Terminar, abrirá mais uma janela pequena 
pedindo confirmação, onde você deverá clicar no retângulo azul da 
janela de confirmação. 



9. Após o envio, o sistema voltará para essa janela, onde você verá que a sua
tentativa 01 foi Finalizada. Caso ainda queira fazer uma 2ª e última tentativa, por
motivo de ter enviado um texto incompleto, ou ter enviado por engano, você

poderá fazer, clicando em Fazer Uma Outra Tentativa.



10. Ao finalizar a sua prova, clique na indicação da seta Azul e depois clique em 
Sair.



A UFRB deseja que você faça uma excelente 
prova!!!

FIM!


