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Estrutura do documento 
Estrutura do documento 

 

Requisitos de sistema para execução da prova por meio do software de prova segura 

Fluxo do aluno para acesso às provas 

1. Acessar o link da prova 
 

2. Realizar login utilizando seu CPF e data de nascimento 
 

3. Verificar sua identidade enviando a frente e verso do RG ou CNH e uma foto do seu rosto 
 

4. Instalar e executar o software para prova segura no seu computador 
 

5. Ler as instruções e iniciar a prova 
 

Posso ir ao banheiro durante a prova? 

Posso rascunhar durante a prova? 

E se eu perder a prova? 

Alimentação: 

Para lactantes: 
 

E se eu não tenho uma webcam, o que posso fazer? 

Como funciona uma prova online com Amigo Edu? 

Sobre o Amigo Edu 

Segurança antifraude 

 

Requisitos de sistema para execução da 

prova por meio do software de prova segura 
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Sistemas operacionais: 

macOS 10.10 (Yosemite) ou superiores (64bits). 

Windows 8 ou superiores (64 bits). 

 

Webcam e microfone; 
 

Conexão com internet de ao menos 1Mb de download e upload. 
 

 

Fluxo do aluno para acesso às provas 
Essa seção tem como objetivo detalhar qual é o fluxo que um avaliado terá na 

plataforma do Amigo Edu para realizar a avaliação digital. 

 
 

Para realização da prova, ele deverá: 

1. Acessar o link da prova; (https://idor.amigoedu.com.br )  

 

 
2. Realizar login utilizando seu CPF (somente números) e data de nascimento 

(somente números - ddmmaaaa); 

 

 
3. Verificar sua identidade enviando a frente e verso do RG ou CNH e uma foto do 

seu rosto (estando nesta tela, a sua documentação já está ok e só resta aguardar o 

horário da prova); 

 

https://idor.amigoedu.com.br/
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4. Instalar e executar o software para navegação segura no seu computador; 
MAC => https://s3.us-east-
2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo+Edu+Vestibular-1.0.18.dmg 
 
Windows => https://s3.us-east-
2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo_Edu_Vestibular_signed.exe 

 
5. Abra o software instalado e faça o seu login; 

Utilize a senha do aplicativo: idorvest 

 
6. Ler as instruções e iniciar a prova; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Submeta a prova 
 
 
 

Se a sua conexão com a internet "cair" ou se você tiver problemas com falta 

de energia, ao retomar a sua prova, você continuará de onde parou. Porém, 

o horário de encerramento da prova não muda! 

Se você já participou do Simulado e fez a sua validação de documentos, 

ela será aproveitada para o dia da prova. 

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo+Edu+Vestibular-1.0.18.dmg
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo+Edu+Vestibular-1.0.18.dmg
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo_Edu_Vestibular_signed.exe
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo_Edu_Vestibular_signed.exe
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Agora, passaremos com detalhes sobre cada uma das etapas citadas acima. 

 
 
 

1. Acessar o link da prova 

O link para a prova está disponível em https://idor.amigoedu.com.br/ 

 

Selecione o simulado para realizar na segunda-feira 02.05 e selecione a prova no dia 
03.05 conforme os horários definidos no edital. 

 
 

2. Realizar login utilizando seu CPF e data de nascimento 

Após digitar o CPF na plataforma, o sistema solicitará a data de nascimento, que 

funcionará como senha. 

Você poderá acessar o link de prova e fazer a submissão dos seus 

documentos 24h antes do início da prova. NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA 

HORA! 

https://idor.amigoedu.com.br/
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3. Verificar sua identidade enviando a frente e verso do RG ou 

CNH e uma foto do seu rosto 

A etapa de verificação de identidade consiste do envio de: 

Frente do RG ou CNH 

Verso do RG ou CNH 

Foto Selfie 
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O avaliado poderá optar por uma foto via webcam ou realizar upload de uma imagem já 

existente em seu dispositivo. 

Após enviar os documentos, o botão de "Enviar para análise" ficará habilitado. Ao clicar 

nele, os documentos serão enviados para análise automática por parte do Amigo Edu.  

 
 
 
 

 

 

 

 

4. Instalar e executar o software para prova segura no seu 

computador 

 

Para acesso à prova, o avaliado deverá instalar o software de prova segura no seu 

computador. 

Abaixo seguem os links para download, de acordo com o seu sistema operacional: 
 

MAC => https://s3.us-east-

Você poderá acessar o link de prova e fazer a submissão dos seus 

documentos 24h antes do início da prova. NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA 

HORA! 

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo+Edu+Vestibular-1.0.18.dmg
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2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo+Edu+Vestibular-1.0.18.dmg 
 
Windows => https://s3.us-east-
2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo_Edu_Vestibular_signed.exe 
 

 
O avaliado deve anotar o código de acesso exibido na tela para fornecer ao 
software quando o mesmo for executado. (idorvest) 

 
 

 

 

Código de acesso exemplo, não representa o oficial. 
 
 

5. Ler as instruções e iniciar a prova 

Tendo completado os passos acima e acessando a plataforma por meio do software de 

prova segura, o avaliado verá a tela de instruções da prova. 

 Obs: o acesso à prova é limitado a apenas computadores, não será 

possível acessar a prova de celulares e tablets. 

(Ler seção "Requisitos de sistema para execução da prova por meio do 

software de prova segura") 

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo+Edu+Vestibular-1.0.18.dmg
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo_Edu_Vestibular_signed.exe
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/static3.amigoedu.com.br/seb/Amigo_Edu_Vestibular_signed.exe


Amigo Edu <> Pravaler 8  

 
 
Se a data de acesso estiver dentro do período válido para execução da prova, o botão 

de "Começar a prova" estará habilitado. 

 
 
Para iniciar a prova o avaliado deve confirmar novamente que sua câmera está 

funcionando corretamente e iniciar o compartilhamento da tela inteira, conforme 

solicitado pelo sistema. 

 

Imagem exemplo, não reflete as instruções da prova do IDOR. 
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Posso ir ao banheiro durante a prova? 
 

 

Posso rascunhar durante a prova? 

 
 

E se eu perder a prova? 
 

Não poderá ser utilizado nenhum rascunho  

O aluno não terá direito a ir ao banheiro durante o período da prova. 

 

 

O aluno que perder o Teste deverá entrar em contato com a coordenação do 

IDOR.  
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Alimentação: 
 

 

Para lactantes: 
 

 
 
 

 

E se eu não tenho uma webcam, o que 

posso fazer? 
Caso você não possua uma webcam, uma alternativa é utilizar o seu smartphone como 

se fosse uma. Para isto, você precisará instalar um software que, ao conectar o seu 

celular no computador, faça com que o seu celular seja "interpretado" como um 

webcam pelo computador. 

 

 
A seguir, seguem alguns exemplos de softwares e como configurar-los: 

 
 

Como funciona uma prova online com 

Amigo Edu? 

Sobre o Amigo Edu 

O Amigo Edu é uma startup de educação brasileira que já realizou mais de 1 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4RR2pSfbiEs&ab_channel=AlexandreCordeir o 

Alimentos e bebidas só serão permitidos se com embalagens transparentes. 

Poderá efetuar a amamentação, desde que seja avisado no chat da prova. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T7RBRcP8_Uk 

https://www.youtube.com/watch?v=4RR2pSfbiEs&ab_channel=AlexandreCordeiro
https://www.youtube.com/watch?v=T7RBRcP8_Uk
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milhão de  provas online, incluindo vestibulares e provas letivas. 

 
 

Segurança antifraude 

A ferramenta do Amigo Edu é uma das mais completas com relação à segurança e 

prevenção de fraude. E conta com os seguintes recursos: 

Software de prova segura, bloqueando outros programas sendo executados no 

computador do avaliado durante a execução da prova. Prevenindo consultas 

externas 

 
 
 

Monitoramento da câmera e tela do avaliado, garantindo fiscalização completa 

do ambiente de prova. 

Análise via inteligência artificial de todas as provas, registrando 

comportamentos suspeitos no ambiente de prova. 

 

Relatório completo pós-prova com todas as infrações, documentos e imagens 

capturadas da tela e câmera 
 


