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PREENCHIMENTO DA FOLHA DE GABARITO 

 

. O aplicativo está habilitado para os seguintes modos de preenchimento da folha 

de gabarito: 

A – Círculo da resposta totalmente preenchido 

 

B - Círculo da resposta parcialmente preenchido 

 

C - Círculo da resposta preenchido com um “X” 

 

Recomendamos utilizar as opções A ou B, embora o aplicativo também seja 

capaz de utilizar a alternativa C. 

 Adicionalmente, destacamos as seguintes orientações: 

 O aplicativo identifica respostas assinaladas com caneta esferográfica azul ou 

preta e lápis preto nº2.  

 As seguintes ações podem impactar na leitura das respostas, por isso 

recomendamos que elas sejam evitadas: 

o Marcações fora dos círculos de resposta; 

o Marcações próximas e/ou nos quadrados pretos na borda da folha; 

o Derramamento de líquidos sobre a folha, folhas com furos, rasgadas, 

queimadas e/ou danificadas de algum modo. 

Dependendo da situação, o aplicativo ainda pode reconhecer corretamente as 

respostas. Entretanto, caso necessário, recomendamos que seja impressa nova 

folha disponível neste link no site da Prova Paraná. 

http://www.provaparana.pr.gov.br/Pagina/FAQ-e-Tutoriais
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LEITURA DO CARTÃO RESPOSTA 

Recomendações básicas de ambiente e procedimentos de leitura: 

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

 Prefira um ambiente claro, porém, sem luz direta do sol; 

 Mantenha o smartphone ou tablet estático para a realização da leitura. 

Caso necessário, recomendamos segurar com as duas mãos, conforme 

imagem abaixo: 

 
 

Com o aplicativo aberto e o aluno selecionado, seguem orientações: 

 

1) Os quadrados brancos/transparentes são indicativos do foco da prova: o 

objetivo é que eles estejam alinhados com os quatro quadrados pretos das 

bordas. Movimente o celular para baixo/para cima conforme necessário.  
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2) A partir do momento em que a prova esteja alinhada com o foco do 

dispositivo, os quadradinhos verdes buscarão identificar os quadrados pretos 

da borda da folha de resposta; 

3) Após a identificação, o aplicativo exibirá a prova com as respectivas respostas 

do cartão-resposta. 

a. Caso a identificação esteja adequada, deve-se clicar em “OK” 

b. Caso tenha encontrado algum problema na identificação das 

respostas, pode-se clicar em “Descartar” e realizar o procedimento 

novamente 

Pronto! As respostas foram salvas e pode-se passar para o próximo aluno. 

Destacamos que a garantia do salvamento da informação é sincronização dos 

dados com o servidor.  

Importante: 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. 

 

Considerações técnicas 

 A versão mínima para funcionamento do aplicativo no sistema Android é 

4.0.3 

 Os dispositivos Android possuem uma variedade de versões do sistema 

operacional e de modelos de Câmera que podem afetar a leitura das 

respostas. Em caso de dificuldade, indicamos o seguinte: 

o Volte para o menu inicial e feche o aplicativo. Aguarde 30 

segundos, abra o aplicativo e tente realizar a correção; 

 Dependendo do tamanho da tela, os quadrados transparentes estarão 

um pouco mais para cima ou para baixo. A priori, isso não resulta em 

problemas técnicos  

 

Dicas 

 Ordene as provas pela lista de chamada para agilizar a correção 

 

 


