
Como acessar e realizar 
Simulados no novo módulo de 
avaliações do Plurall
Para alunos utilizando computador, celular ou tablet



Boas-vindas ao Plurall

O Plurall é um ambiente virtual de aprendizagem, 
acessado por estudantes e equipe escolar 
diariamente, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Este tutorial contém o passo a passo para acesso e 
realização de Simulados online no novo módulo 
de avaliações do Plurall. 

Para realizar os passos desse tutorial, certifique-se 
que você tenha:

✓ Um dispositivo com tela grande (computador ou 
notebook) para melhor visualização das 
questões, gráficos e imagens contidas no 
simulado ou prova;

✓ Aplicativo do Plurall atualizado, caso o acesso 
seja por meio de celular ou tablet;

✓ Conexão estável à internet;

✓ Além de seguir os tutoriais leia com MUITA 
ATENÇÃO as orientações de cada simulado. 
Cada simulado terá suas particularidades.

IMPORTANTE - Checklist inicial 

Agora que você já fez o checklist inicial, vamos começar? 



No menu lateral, clique em “Simulados e Provas”, e logo em 
seguida em “Simulado Somos”. 1.

2. Nesta tela, escolha a prova a 
ser feita; 

Observe que as provas a serem 
feitas estão com o status em 
vermelho, escrito “A fazer”. 



3. Na área “Minhas Provas” é possível acessar suas provas e
visualizar os status de cada uma.

Prova que começou a ser 
feita e que há possibilidade 
de retomar, dentro do 
tempo estipulado.

Aplicação da prova que você não fez.

Prova feita e entregue.

Prova disponível para ser feita.

Provas futuras.

Veja a legenda para cada etapa das provas:



4. Clique na prova desejada para iniciá-la.

Os simulados poderão ser respondidos por bloco, de acordo com
as disciplinas. Em simulados que contêm língua estrangeira, você
deve responder apenas uma das opções de língua escolhida. Para
maiores informações sobre a forma de disponibilização dos
simulados, leia as orientações em cada uma delas.
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5. Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções de
aplicação disponíveis em cada prova. Após a leitura, selecione
cada instrução e, logo em seguida, clique em “Concordo”.

Uma nova janela aparecerá. 
Clique em “Começar Prova”;



6. Se quiser sair de um bloco de questões e voltar na tela de escolha
da prova, na versão computador, clique no ícone indicado.

Uma mensagem aparecerá
pedindo sua confirmação.
Clique em “Confirmar”.



6. Se quiser sair de um bloco de questões e voltar na tela de escolha
da prova, na versão celular ou tablet, clique no ícone indicado.

Uma mensagem aparecerá
pedindo sua confirmação de saída.
Clique em “Confirmar”.



7. Comece a resolver as questões. Para marcar e desmarcar
uma questão, clique na bolinha da alternativa.



8. Você pode visualizar e ocultar o tempo da prova clicando no ícone do relógio.



9. À medida em que as questões forem sendo respondidas, você poderá
acompanhar o andamento através da barra de progresso.



10. Durante a resolução, você pode descartar alternativas que
julga estarem incorretas. Para isso clique nos três pontinhos
ao lado direito da alternativa e selecione “Riscar alternativa”.

Para desfazer essa ação, siga o mesmo caminho de ativação.



Para utilizar o recurso de “Riscar alternativa” no celular ou tablet
mantenha o dedo pressionado na alternativa.10.

O botão será ativado



11. Você também pode marcar uma questão para revisar
depois, no canto superior direito ou no centro, ao final da
questão.

A bandeirinha serve 
para marcar e revisar 
a questão mais tarde.



No decorrer da prova, você poderá acessar o mapa das
questões, clicando no botão de mesmo nome.12.



Entenda o significado de cada legenda e cor das questões:

Questão atual;

Questão respondida; 

Questão sinalizada  
para ver mais tarde. 

Questão não respondida; 

Quantidade de questões respondidas; 



Se houver proposta de redação ou questões dissertativas, elas
estarão disponíveis na área “Minhas Provas” ou dentro de um
bloco de questões.

13.

Exemplo da Redação sendo apresentada
em bloco de prova exclusivo para ela.



Escreva a redação à mão, com caneta preta, em uma folha 
pautada (com linhas). Fotografe e anexe a imagem. 

Clique em “anexar imagem”.
Selecione uma das opções.

Lembre-se:
Apenas uma imagem 
pode ser anexada, nos 
formatos: PNG, JPEG, 
JPG. 

14.



Ao finalizar a prova, você deve enviá-la. Para isso, selecione a
opção “ENVIAR PROVA”.

15.

Uma nova janela será aberta.
Clique em “Enviar”.



Uma nova janela será aberta, orientando que há questões
em branco. Se desejar enviar a prova mesmo assim, clique
em “ENVIAR”. Caso queira retornar as questões que não
foram respondidas, clique em “CANCELAR”.

16.

Para confirmar o envio, complete a 

lacuna e clique em “CONFIRMAR”;

Prontinho! Sua prova foi enviada.



O Modo Noturno está disponível apenas na versão Web.

Novidade
Caso prefira, você poderá configurar a avaliação para o “Modo Noturno”.
Para isso, clique na setinha indicada no menu “Minhas provas”, e logo em
seguida, ative o modo noturno.



Temos mais materiais que podem te ajudar na 
Central de Ajuda do Plurall.
Acesse em: https://ajuda.plurall.net/hc/pt-br

Siga o nosso canal PlurallNet no Youtube 
para acompanhar os lançamentos,  atualizações
e nossas lives.

ALGUMA DÚVIDA?
Sempre que tiver alguma dúvida, 
conte com a gente!

Conheça os nossos canais de apoio 
constante para professores, gestores 
escolares, alunos e famílias.

https://www.youtube.com/channel/UCLEu8x0pOJvg_2UZKpAh-tw
https://ajuda.plurall.net/hc/pt-br
https://ajuda.plurall.net/hc/pt-br

