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PROVAS ONLINE FACNOPAR 
 

 

 
Caros Acadêmicos,   

 

 

A FACNOPAR vem por meio desse comunicado informar a todos os seus alunos(as), 

que conforme decreto da Prefeitura Municipal de Apucarana (Decreto nº115/2020)  

devido a pandemia da COVID-19 e a necessidade de distanciamento social, as provas 

Bimestrais serão realizadas de forma online enquanto estiver vigente as restrições a 

atividades presenciais. 

 

Para realização das provas pelo módulo Prova Online no Portal Online Unimestre, 

listamos abaixo algumas dicas e instruções para auxiliar nossos alunos (as): 

 

 Fique atento ao calendário de provas disponível no site da FACNOPAR, não 

perca o prazo para realização de sua prova. 

 Escolha um local adequado e tranquilo para realização de sua prova online. 

 Certifique-se que está utilizando uma conexão a internet de boa qualidade, por 
medida de segurança o módulo prova online é sensível a oscilações de internet 

durante o preenchimento de sua prova. 

 Feche todas as demais abas de seu navegador durante o preenchimento da prova, 

alternar entre abas ou entre navegadores pode ocasionar quedas de conexão que 

irá prejudicar o preenchimento de sua prova. 

 Para Iniciar sua prova acesse ao Portal Online Unimestre e clique no módulo 
Prova Online 

 As provas quando vigentes estarão disponíveis em Avaliações dentro do modulo 
prova online, ao clicar no botão responder será iniciado sua prova e disparado o 

cronometro em contagem regressiva com o tempo restante para o término da 

prova, o tempo de cada prova é determinado por cada Professor.  

 Fique atento ao tempo para finalizar a prova, organize-se para conseguir 
preencher todas as questões. 

 

 

 

Caso necessite de suporte entre em contato pelos canais abaixo 

WhatsApp (43) 3420 1714 

Telefone (43) 3420 1700 

 

 

Boa prova a todos! 


