
                                          

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Versão 1.0 – 06/06/2019 



2 
 

Sumário 
I. Introdução: Prova Paraná ........................................................................................................... 5 

1. Qual o objetivo da Seed ao realizar a Prova Paraná? ..................................................................... 5 

2. O que são descritores? ................................................................................................................... 5 

3. O aplicativo de correção é compatível com quais modelos/versões celulares? ............................ 5 

4. Quando será disponibilizado o aplicativo para correção da prova? .............................................. 5 

5. As provas serão iguais para todos os alunos ou serão cadernos diferentes dentro da sala? ........ 6 

6. As provas serão nominais como no SAEP? ..................................................................................... 6 

7. Caso o aluno não conclua a avaliação no tempo determinado poderemos deixar um tempo 

maior? ................................................................................................................................................ 6 

8. Pode fotocopiar a prova? ............................................................................................................... 6 

II. Participação ................................................................................................................................ 6 

9. Quem realizará a prova? ................................................................................................................ 6 

10. Como será a participação dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental? ................................. 7 

III. Educação Especial................................................................................................................... 7 

11. Os estudantes com deficiência têm apoio ou atendimento especializado para a realização da 

Prova? ................................................................................................................................................. 7 

12.Terá material ampliado para aluno de baixa visão? ..................................................................... 7 

13.Haverá avaliações diferenciadas aos alunos que frequentam a sala de Recursos? ..................... 7 

14.Haverá provas em Braile? ............................................................................................................. 7 

IV. Educação de Jovens e Adultos ................................................................................................ 8 

15. Todos os alunos da EJA que se encontram matriculados nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática deverão fazer as provas? ............................................................................................... 8 

16. Se o aluno da EJA possui matrícula apenas em Língua Portuguesa e História, fará apenas a 

prova de Língua Portuguesa? ............................................................................................................. 8 

17. Os alunos das APED também farão estas provas? Em caso positivo, no próprio local de APED 

ou deverão comparecer no CEEBJA sede? ......................................................................................... 8 

18. Haverá aplicação destas provas também no CENSE? .................................................................. 8 

19. Será apenas uma prova para a EJA Ensino Fundamental Fase II e outra para o EJA Ensino 

Médio? ............................................................................................................................................... 8 

20. Não havendo aulas da disciplina de Língua Portuguesa e/ou Matemática no dia estabelecido 

da EJA para aplicação das provas, estas poderão ser aplicadas em outra data? ............................... 9 

V. Aplicação .................................................................................................................................... 9 

21. Serão encaminhadas orientações por escrito antecipadamente para a organização? ............... 9 

22. Quem ficará responsável pela aplicação? .................................................................................... 9 

VI. Correção ................................................................................................................................. 9 

23.Quem ficará responsável pela correção das provas nas escolas? ................................................ 9 



3 
 

24. Quem terá acesso ao uso do aplicativo? ...................................................................................... 9 

25. As especificidades da educação profissional estão sendo consideradas? ................. 10 

26. O aplicativo de correção é compatível com quais modelos/versões celulares? ........................ 10 

27. Quando será disponibilizado o aplicativo para correção da prova? .......................................... 10 

28. Como acessar o aplicativo de correção? .................................................................................... 10 

29.Quem terá acesso aos relatórios de resultados da Prova Paraná? ............................................. 10 

VII. Resultados ............................................................................................................................ 11 

30. Quem terá acesso aos relatórios de resultados da Prova Paraná? ............................................ 11 

VIII. Utilização do Aplicativo ........................................................................................................ 11 

31. Posso utilizar o aplicativo para as provas de quais anos da Prova Paraná? ............................... 11 

32. É o mesmo aplicativo da Prova Paraná 1ª Edição? .................................................................... 11 

IX. Acesso ao Aplicativo ......................................................................................................... 12 

33. Quais os dados de acesso (login e senha) do aplicativo? ........................................................... 12 

34. Quem consegue acessar o aplicativo? ....................................................................................... 12 

35. Ao tentar autenticar, o aplicativo apresenta “Usuário não encontrado”. O que devo fazer? ... 12 

36. Não me recordo da senha do aplicativo Corrige/sistema da Prova Paraná. O que devo fazer? 13 

X. Turmas e Alunos .................................................................................................................... 14 

37. Não constam todas as turmas de minha escola. Como devo proceder? ................................... 14 

38. Não constam todos os alunos de uma determinada turma. Como devo proceder? ................. 14 

39. Há um número máximo de turmas que pode ser corrigido por um mesmo aplicativo/login? . 14 

40. É necessário que um mesmo servidor realize a leitura tanto de Língua Portuguesa como de 

Matemática da mesma turma? ........................................................................................................ 15 

41. Quais os procedimentos a serem adotados com alunos não ativos (transferidos, remanejados, 

etc.)? ................................................................................................................................................. 15 

XI. Leitura do Cartão-Resposta ............................................................................................. 16 

42. Com quais objetos pode se preencher o cartão resposta? ........................................................ 16 

43. Como deve ser preenchida o cartão resposta? .......................................................................... 16 

44. Em qual ambiente devo realizar a leitura do cartão resposta? ................................................. 16 

45. Como devo realizar a leitura pelo aplicativo? ............................................................................ 16 

46. O aplicativo não está realizando a leitura do cartão-resposta, mesmo alinhando as quatro 

marcações ........................................................................................................................................ 17 

47. Em quais situações deve ser utilizado o botão “Descartar”? ..................................................... 17 

48. Quando posso realizar a sincronização das informações? ......................................................... 17 

49. O número de acertos do aluno é disponibilizado no aplicativo? ............................................... 17 

50. O cartão resposta foi rasurado/danificado. Necessito um novo. Onde está disponível? .......... 18 

XII. Sincronização das Informações & Reinstalação do Aplicativo ................................... 19 

51. Como funciona a sincronização das informações lançadas no aplicativo? ................................ 19 



4 
 

52. Meu aplicativo só está funcionando on-line. Qual o problema? ............................................... 19 

53. Com qual periodicidade devo sincronizar as informações lançadas no aplicativo? .................. 19 

54. O aplicativo baixa as respostas das turmas já lançadas no sistema da Prova Paraná? ............. 20 

55. É possível utilizar o aplicativo em mais de um dispositivo? O mesmo login pode acessar de 2 

dispositivos diferentes (simultaneamente ou não)? ........................................................................ 20 

56. O aplicativo realiza a sincronização entre múltiplos dispositivos, ou seja, os lançamentos em 

um dispositivo estarão disponíveis no outro? ................................................................................. 20 

57. Quais as consequências da reinstalação/desinstalação do aplicativo? ..................................... 20 

58. O dispositivo utilizado apresentou problemas técnicos, foi perdido ou roubado. O que 

acontece com as minhas informações? ........................................................................................... 21 

XIII. Geração dos Relatórios da Prova Paraná ..................................................................... 22 

59. Ao corrigir uma turma e enviar os dados para o servidor, os resultados já estarão disponíveis 

nos relatórios? .................................................................................................................................. 22 

60. A partir de quando os relatórios estarão disponíveis? .............................................................. 22 

XIV. Requisitos Operacionais do Aplicativo ........................................................................... 23 

61. Em quais sistemas operacionais posso utilizar o aplicativo Leitor Resposta? ........................... 23 

62. É possível utilizar o Leitor Resposta em PC ou Notebooks? ....................................................... 23 

63. Há uma versão do aplicativo para iOS e Windows Phone? ........................................................ 23 

64. Qual a versão mínima necessária do sistema operacional para o funcionamento do aplicativo?

 .......................................................................................................................................................... 23 

65. É necessário atualizar o aplicativo? ............................................................................................ 23 

XV. Suporte ................................................................................................................................ 24 

66. Li o FAQ, contudo minha situação não foi solucionada e preciso de suporte. Como devo 

proceder? ......................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

I. Introdução: Prova Paraná 
 

1. Qual o objetivo da Seed ao realizar a Prova Paraná?   

A Prova Paraná é uma avaliação diagnóstica que tem como 
objetivo fornecer informações sobre o nível de apropriação dos 
conhecimentos, em relação aos conteúdos e habilidades 
considerados essenciais para aquela etapa de ensino, além de 
apoiar professores, equipes gestoras e pedagógicas na 
organização de ações e estratégias que contribuam para o ensino 
aprendizagem dos estudantes. 

  

2. O que são descritores? 

Cada descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e 
operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que traduzem 
certas competências e habilidades. Os descritores, portanto, 
especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como 
base para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Cada 
descritor orienta a elaboração dos diferentes itens e, a partir das 
respostas dadas, verifica-se quais habilidades os alunos 
efetivamente desenvolveram. 

 

3. O aplicativo de correção é compatível com quais 

modelos/versões celulares? 

O aplicativo de correção estará disponível para celulares com 
sistema operacional Android. 
 

4. Quando será disponibilizado o aplicativo para correção da 

prova? 

A previsão é que esteja disponível a partir do dia 06 de junho de 
2019. 
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5. As provas serão iguais para todos os alunos ou serão cadernos 

diferentes dentro da sala? 

Todos os alunos do mesmo ano/série receberão provas iguais. 
Exemplo: A prova do 9º Ano é igual para todos os alunos.  

 

6. As provas serão nominais como no SAEP? 

Não. O próprio aluno preencherá seu nome, ano e turma na prova. 
É de extrema importância que o aplicador fique atento no 
momento do preenchimento desses dados. 

 

7. Caso o aluno não conclua a avaliação no tempo determinado 

poderemos deixar um tempo maior? 

Não. 
 

8. Pode fotocopiar a prova? 

Não. Caso falte prova, deverá entrar em contato com o NRE. 

 

II. Participação 
 

9. Quem realizará a prova? 

Avaliação de fluência - Ensino Fundamental 2º ano  

Prova de Língua Portuguesa e Matemática:  

 Ensino Fundamental 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano 

 Ensino Médio 1ª, 2ª e 3ª série 

 Educação de Jovens e Adultos: Ensino 

Fundamental Fase II e Ensino Médio.  

 Educação Profissional: Ensino Médio Integrado e 

Formação de Docentes. 
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10. Como será a participação dos alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental? 

Todos estudantes matriculados nos 2º anos do ensino 

fundamental das redes municipal e estadual de ensino 

participarão de um teste para verificar a fluência de leitura dos 

estudantes em fase de alfabetização. (Apenas os estudantes das 

escolas indígenas não participarão). 

 

III. Educação Especial 
 

11. Os estudantes com deficiência têm apoio ou atendimento 

especializado para a realização da Prova? 

Sim, os estudantes com deficiência devem ser atendidos com os 

mesmos recursos e profissionais oferecidos pela escola 

cotidianamente. Os estudantes também têm o direito de tempo 

adicional (3 horas) para realização da prova. 

12.Terá material ampliado para aluno de baixa visão? 

Sim, prova ampliada em papel A3. 

13.Haverá avaliações diferenciadas aos alunos que frequentam a 

sala de Recursos? 

Não. 

14.Haverá provas em Braile? 

Não. 
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IV. Educação de Jovens e Adultos 
 

15. Todos os alunos da EJA que se encontram matriculados nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática deverão fazer as 

provas? 

Sim. A Prova Paraná é para todos os alunos matriculados. Devem 

participar da Prova os estudantes com matriculas realizadas até 

março de 2019 e que estejam com matrícula ativa em Língua 

Portuguesa e/ou Matemática. Estes farão a prova em uma das 

disciplinas ou nas duas de acordo com a matrícula. 

16. Se o aluno da EJA possui matrícula apenas em Língua 

Portuguesa e História, fará apenas a prova de Língua Portuguesa? 

Sim. Fará a prova da disciplina que está matriculado, porém se o 

aluno desejar fazer a prova de Matemática ele pode fazer, não há 

impedimento, dependendo da organização da escola. 

17. Os alunos das APED também farão estas provas? Em caso 

positivo, no próprio local de APED ou deverão comparecer no 

CEEBJA sede? 

Sim. Será feito nas APED. O coordenador da APED deverá passar 

no CEEBJA para buscar as provas. Cabe ao Diretor repassar todas 

as orientações sobre a aplicação das avaliações. 

18. Haverá aplicação destas provas também no CENSE? 

Sim. As provas deverão ser retiradas no CEEBJA. Cabe ao Diretor 

repassar todas as orientações sobre a aplicação das avaliações. 

19. Será apenas uma prova para a EJA Ensino Fundamental Fase II 

e outra para o EJA Ensino Médio?  

Sim. A prova EJA EF Fase II será a mesma do 9º ano e do EJA EM 

será a mesma da 3ª série do EM 
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20. Não havendo aulas da disciplina de Língua Portuguesa e/ou 

Matemática no dia estabelecido da EJA para aplicação das provas, 

estas poderão ser aplicadas em outra data? 

As provas deverão ser aplicadas no dia 11/06 preferencialmente, 

caso não seja possível o estudante poderá fazer no dia 12/06. 

Cabe ao Diretor orientar a organização da aplicação das 

avaliações. 

 

V. Aplicação 
 

21. Serão encaminhadas orientações por escrito antecipadamente 

para a organização? 

Sim, as orientações foram encaminhadas por ofício circular (via 

e-mail), na página da educação e da Prova Paraná.  

 

22. Quem ficará responsável pela aplicação? 

Caberá ao Diretor definir os professores que serão os aplicadores 

em cada turma. 

 

VI. Correção 
 

23.Quem ficará responsável pela correção das provas nas escolas?  

Caberá ao diretor a decisão de quem irá corrigir. 

24. Quem terá acesso ao uso do aplicativo? 

Rede Estadual: Diretor, Diretor Auxiliar, Pedagogo, Secretário e 

Docentes. 

Rede Municipal: Usuários cadastrados para a 1ª edição e 

profissionais com dados coletados no SERE para o Censo Escolar. 
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25. As especificidades da educação profissional estão sendo 

consideradas? 

Não. 

26. O aplicativo de correção é compatível com quais 

modelos/versões celulares? 

O aplicativo de correção estará disponível para celulares com 

sistema operacional Android. 

27. Quando será disponibilizado o aplicativo para correção da 

prova? 

A previsão é que esteja disponível a partir do dia 06 de junho de 

2019. 

28. Como acessar o aplicativo de correção? 

Da mesma forma que o sistema da Prova Paraná 1ª edição:  

O login é o CPF sem ponto e sem barra (ex: 01298745633) 

A senha é a data de nascimento sem barra e com quatro dígitos 

no ano (ex: 06121970).  

29.Quem terá acesso aos relatórios de resultados da Prova 

Paraná? 

Diretor, Diretor Auxiliar, Pedagogo, Secretário, Docentes 

(Estabelecimento) + Chefe do Núcleo, Assistente, Equipe de 

Ensino (NRE) 
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VII. Resultados 

 

30. Quem terá acesso aos relatórios de resultados da Prova 

Paraná?  

Diretor, Diretor Auxiliar, Pedagogo, Secretário, Docentes 

(Estabelecimento); Chefe do Núcleo, Assistente, Equipe de Ensino 

(NRE). 

 

 

VIII. Utilização do Aplicativo 
 

 

31. Posso utilizar o aplicativo para as provas de quais anos da 

Prova Paraná? 

O aplicativo pode ser usado nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática do 5º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, da 1ª e 3ª Série do Ensino Médio e da 1ª a 4ª 

Série do Ensino Médio Integrado ao Técnico e Formação 

Docente. O aplicativo não pode ser utilizado para a Avaliação 

de Fluência do 2º Ano. Para essa avaliação, utilize o aplicativo 

do CAEd. 

 

32. É o mesmo aplicativo da Prova Paraná 1ª Edição? 

Não. Para a Prova Paraná 2ª Edição, a Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná desenvolveu o seu próprio aplicativo 

personalizado de correção das provas, o aplicativo “Corrige”. 
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IX. Acesso ao Aplicativo 

 

33. Quais os dados de acesso (login e senha) do aplicativo? 

São os mesmos do site da Prova Paraná  

(https://provaparana.azurewebsites.net/ ). 

Exemplo: Se o CPF é 123.789.456-33 e data de nascimento é 

15/12/1960, o usuário será 12378945633 e a senha será 

15121960. 

 

34. Quem consegue acessar o aplicativo? 

Nas escolas estaduais, o aplicativo está disponível para as 

seguintes funções: Diretor(a), Diretor(a) Auxiliar, Pedagogo(a), 

Secretário(a) de Escola e Docente cadastrados no sistema. 

Nas escolas municipais, o aplicativo está disponível para os 

usuários cadastrados pelas Secretarias Municipais de Ensino 

(SME) na primeira edição da Prova Paraná bem como para os 

gestores escolares indicados na plataforma SERE para fins de 

Censo Escolar. 

 

35. Ao tentar autenticar, o aplicativo apresenta “Usuário não 

encontrado”. O que devo fazer? 

O erro "Usuário não encontrado" ocorre quando (i) as 

informações de login ou senha não conferem ou (ii) o usuário 

não está cadastrado.  Verifique se você consegue acessar o site 

da Prova Paraná (https://provaparana.azurewebsites.net/) 

normalmente. Caso não consiga, encaminhe seu caso via 

Formulário de Atendimento.  A equipe responsável irá verificar 

e retornar. De toda forma, cada escola possui ao menos um 

usuário cadastrado, em geral possuindo alguns usuários com 

acesso ao sistema. A escola deverá articular internamente os 

https://provaparana.azurewebsites.net/
https://provaparana.azurewebsites.net/
https://forms.gle/YfKcj5u5LLpdNJ9g9
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trabalhos, ainda que um determinado servidor não possua 

acesso. 

 

36. Não me recordo da senha do aplicativo Corrige/sistema da 

Prova Paraná. O que devo fazer? 

A sua senha é a data de nascimento. Exemplo: Se data de 

nascimento é 15/12/1960, a senha será 15121960. 
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X. Turmas e Alunos 
 

37. Não constam todas as turmas de minha escola. Como devo 

proceder? 

Saia do aplicativo, ou seja, realize o log off, e acesse 

novamente para que o aplicativo baixe seus dados novamente. 

O aplicativo baixará as suas informações novamente, 

atualizando a lista de turmas. Caso a questão persista, 

encaminhe seu caso via Formulário de Atendimento.   

38. Não constam todos os alunos de uma determinada turma. 

Como devo proceder? 

O aplicativo Corrige irá trazer todos os alunos matriculados até 

o dia 07/06/2019 para a aplicação da 2ª edição da Prova 

Paraná. 

A) Caso ele tenha sido matriculado até essa data, realize log off 

(isto é, sair do aplicativo) e insira seus dados de login 

novamente, conectado a uma rede wi-fi. O aplicativo baixará 

as suas informações novamente, atualizando a lista de alunos. 

B) Caso ele tenha sido matriculado após essa data, realize a 

avaliação dele normalmente. Neste momento, os dados não 

serão informados no aplicativo e no sistema. 

 

39. Há um número máximo de turmas que pode ser corrigido 

por um mesmo aplicativo/login? 

Não, todas as turmas vinculadas ao perfil do servidor em 

questão podem ser corrigidas pelo mesmo login. 

 

https://forms.gle/YfKcj5u5LLpdNJ9g9
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40. É necessário que um mesmo servidor realize a leitura tanto 

de Língua Portuguesa como de Matemática da mesma 

turma? 

Não é necessário que seja o mesmo servidor. Duas pessoas 

diferentes podem realizar a correção de cada avaliação 

(Língua Portuguesa e Matemática). 

 

41. Quais os procedimentos a serem adotados com alunos não 

ativos (transferidos, remanejados, etc.)? 

Os alunos não ativos, como os transferidos, constam na lista, 

porém eles não estão disponíveis para correção da prova.  

Após a transferência, remanejamento ou reclassificação, não é 

mais possível inserir a resposta do aluno. 

 

  



16 
 

XI. Leitura do Cartão-Resposta 
 

42. Com quais objetos pode se preencher o cartão resposta? 

O aplicativo identifica respostas assinaladas com caneta 

esferográfica azul ou preta e lápis preto nº2. 

 

43. Como deve ser preenchida o cartão resposta?  

O aplicativo identifica as respostas preenchidas de três modos: 

 
 

Recomendamos utilizar as opções A ou B, embora o aplicativo 

também seja capaz de utilizar a alternativa C. 

 

44. Em qual ambiente devo realizar a leitura do cartão resposta? 

Recomendamos: 

• Utilize uma superfície lisa (ex: mesa) para apoiar a prova; 

• Prefira um ambiente claro, porém, sem luz direta do sol. 

 

45. Como devo realizar a leitura pelo aplicativo? 

Consulte o documento “Orientações para Preenchimento do 

Cartão Resposta e Leitura pelo Aplicativo” para mais 

informações a esse respeito. 
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46. O aplicativo não está realizando a leitura do cartão-resposta, 

mesmo alinhando as quatro marcações 

Na primeira prova a ser corrigida, o aplicativo pode levar um 

tempo maior para realizar a correção. Busque identificar a 

melhor inclinação do celular/tablet bem como a melhor 

superfície para realizar a correção. Depois de encontrar a 

melhor posição, repita o procedimento de leitura para os 

próximos alunos. Consulte o documento “Orientações para 

Preenchimento do Cartão Resposta e Leitura pelo Aplicativo” 

para maiores orientações. 

 

47. Em quais situações deve ser utilizado o botão “Descartar”? 

Caso a leitura do cartão resposta não esteja adequada, pode-

se utilizar o botão Descartar e tentar novamente realizar a 

leitura. 

 

48. Quando posso realizar a sincronização das informações? 

Neste momento, a sincronização dos lançamentos das 

respostas só é disponibilizada quando a leitura da prova é 

realizada para todos os alunos ativos. Por leitura da prova, 

deve-se entender que todos os alunos tenham as respectivas 

respostas ou o lançamento da sua ausência.  

O objetivo é que sejam atribuídas as respectivas respostas de 

todos os alunos, sem faltar dados de nenhum deles. 

 

49. O número de acertos do aluno é disponibilizado no 

aplicativo? 

Visando um aplicativo leve e fácil de atualizar, não é 

disponibilizado o número de acertos dentro do app. O número 

de acertos pode ser visualizado no sistema  da Prova Paraná 

(https://provaparana.azurewebsites.net/). O número de 

https://drive.google.com/file/d/1eTIoWHKv-c2twVUOPsUj8-r2jPM11K78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTIoWHKv-c2twVUOPsUj8-r2jPM11K78/view?usp=sharing
https://provaparana.azurewebsites.net/
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acertos poderá ser visualizado na seção Consultas, a tela de 

Respostas do Aplicativo. 

50. O cartão resposta foi rasurado/danificado. Necessito um 

novo. Onde está disponível? 

Uma novo cartão resposta pode ser obtido no site da Prova 

Paraná (http://www.provaparana.pr.gov.br/) na seção 

Biblioteca e dentro da guia Materiais de Apoio. 

 

  

http://www.provaparana.pr.gov.br/
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XII. Sincronização das Informações & Reinstalação do 

Aplicativo 
 

51. Como funciona a sincronização das informações lançadas no 

aplicativo? 

O servidor manualmente deve utilizar o botão “Sincronizar 

Dados” para o envio das informações para o servidor. 

Recomendamos que verifique se a sincronização foi realizada 

com sucesso via conferência no sistema  da Prova Paraná 

(https://provaparana.azurewebsites.net/) pois ela é a garantia 

do salvamento das informações. Para aferir, acesse, na seção 

Consultas, a tela de Respostas do Aplicativo.  

Importante: É necessário que tenha sido realizada a leitura de 

respostas de todos os alunos matriculados para que o botão 

de “Sincronizar Dados” esteja disponível. 

 

52. Meu aplicativo só está funcionando on-line. Qual o 

problema? 

O aplicativo necessita de conexão à internet somente no 

primeiro acesso, para baixar as suas informações (turmas e 

alunos) e para realizar a sincronização das suas informações. O 

uso para a leitura de respostas das provas não necessita de 

conexão. Caso você clique em “Sair”, será necessário conectar-

se a uma rede wi-fi/móvel para baixar novamente as suas 

informações. 

 

53. Com qual periodicidade devo sincronizar as informações 

lançadas no aplicativo? 

Recomendamos que a sincronização seja realizada após a 

leitura das respostas das provas, com o objetivo de garantir a 

segurança das informações. Relembramos que a garantia do 

https://provaparana.azurewebsites.net/
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salvamento das informações é a sincronização dos dados com 

o servidor. Para aferir os lançamentos, acesse, na seção 

Consultas, a tela de Respostas do Aplicativo. 

54. O aplicativo baixa as respostas das turmas já lançadas no 

sistema da Prova Paraná? 

Visando um aplicativo leve e fácil de atualizar, o Corrige não 

baixa as informações já lançadas no site, neste momento. Para 

verificar as respostas, acesse, na seção Consultas, a tela de 

Respostas do Aplicativo. 

55. É possível utilizar o aplicativo em mais de um dispositivo? O 

mesmo login pode acessar de 2 dispositivos diferentes 

(simultaneamente ou não)? 

Sim, o aplicativo pode ser instalado em mais de um dispositivo. 

O mesmo login pode ser utilizado simultaneamente em dois 

dispositivos. 

 

56. O aplicativo realiza a sincronização entre múltiplos 

dispositivos, ou seja, os lançamentos em um dispositivo 

estarão disponíveis no outro? 

Visando um aplicativo leve e fácil de atualizar, o aplicativo não 

realiza sincronização entre dispositivos. Realizar a 

sincronização entre dispositivos implica o download de mais 

dados, o que deixaria o aplicativo mais pesado. 

 

57. Quais as consequências da reinstalação/desinstalação do 

aplicativo? 

A desinstalação apaga todas as informações lançadas no 

aplicativo. Recomendamos que você realize a sincronização 

dos dados antes de executar esse procedimento. Caso você 

instale novamente o aplicativo, os lançamentos já 
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sincronizados não estarão mais disponíveis. Visando ter um 

aplicativo leve e fácil de atualizar, o app não baixa os dados já 

lançados anteriormente. 

 

58. O dispositivo utilizado apresentou problemas técnicos, foi 

perdido ou roubado. O que acontece com as minhas 

informações? 

As informações sincronizadas estarão disponíveis no banco de 

dados da Prova Paraná. Eventuais lançamentos não 

sincronizados serão perdidos. Desse modo, recomendamos 

que a sincronização seja feita após a leitura das respostas, para 

evitar a perda de informações. 
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XIII. Geração dos Relatórios da Prova Paraná 
 

59. Ao corrigir uma turma e enviar os dados para o servidor, os 

resultados já estarão disponíveis nos relatórios? 

Não, não estarão disponíveis. As respostas enviadas pelo 

Corrige são salvas no banco de dados e é realizado o 

processamento dos resultados para geração dos relatórios. 

Assim, não é automático. A previsão é a disponibilização dos 

relatórios a partir do dia 18/06.  

60. A partir de quando os relatórios estarão disponíveis? 

A previsão é a disponibilização dos relatórios a partir do dia 

18/06. 
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XIV. Requisitos Operacionais do Aplicativo 

61. Em quais sistemas operacionais posso utilizar o aplicativo 

Leitor Resposta? 

O aplicativo atual foi desenvolvido somente para tablets e 

smartphones com sistema operacional Android (LG, Motorola, 

Samsung, outras marcas). 

 

62. É possível utilizar o Leitor Resposta em PC ou Notebooks? 

O aplicativo atual foi desenvolvido para tablets e smartphones, 

não sendo possível utilização em PC ou Notebooks.  

 

63. Há uma versão do aplicativo para iOS e Windows Phone? 

Neste momento, o aplicativo está disponível para Android.  

Com base na demanda para iOS/Windows Phone, estamos 

avaliando o desenvolvimento para essas plataformas 

 

64. Qual a versão mínima necessária do sistema operacional 

para o funcionamento do aplicativo? 

Devido a alguns requisitos técnicos, neste momento, o 

aplicativo está disponível somente para dispositivos com 

versão 4.0.3 ou superior do Android. 

 

65. É necessário atualizar o aplicativo?  

Recomendamos que você esteja sempre com a versão mais 

atualizada do Corrige, pois são disponibilizadas melhorias e 

correções no uso. As atualizações podem ser automáticas, 

dependendo das configurações do seu dispositivo.  
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XV. Suporte 

66. Li o FAQ, contudo minha situação não foi solucionada e 

preciso de suporte. Como devo proceder? 

Acesse este Formulário de Atendimento para abrir o seu 

chamado. Preencha os campos com as informações solicitadas 

e detalhe a sua situação. Retornaremos o mais brevemente 

possível com as tratativas do seu caso. 

 

 

 

  

Esperamos que esse FAQ tenha auxiliado! 

Porém, se possuir outra dúvida ou encontrar alguma 

dificuldade, encaminhe um chamado no nosso formulário  

Formulário de Atendimento detalhando a situação. 

https://forms.gle/YfKcj5u5LLpdNJ9g9
https://forms.gle/YfKcj5u5LLpdNJ9g9

