ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM
REGULAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DIGITAL
TESTE DE PROGRESSO NACIONAL 2021

A Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM e a Fundação para o Vestibular da
Unesp – VUNESP apresentam a seguir orientações para sua participação na realização da
prova objetiva digital do Teste de Progresso Nacional 2021.

1. TREINAMENTO PARA A PROVA
1.1. Durante o período compreendido entre as 9h do dia 28.10 até as 23h do di a 02. 11.2021,
será disponibilizado treinamento para a prova objetiva digital, com as instruções sobre a forma
de acesso Sistema de Prova Digital e de realização da prova objetiva digital.
1.2. Para acesso ao treinamento ofertado no ambiente digital, o aluno deverá acessar o
sistema por meio do site da ABEM. A prova digital de treinamento estará na “Área do
Candidato”, sendo de exclusiva responsabilidade do aluno o acesso às informações
disponibilizadas, a fim de que esteja preparado para a realização da prova objetiva digital.
1.3. De segunda-feira a sábado, no período das 8h às 18h, estará disponível suporte para
atendimento ao aluno por meio do serviço de Atendimento ao Candidato, o fertado pel os
canais:
1.3.1. Chat: acessado pelo sistema da Fundação VUNESP;
1.3.2. Telefone: 11 3874-6300;
1.3.3. E-mail: vunesp@vunesp.com.br.
1.4. Passado o período indicado neste tópico, o acesso ao treinamento ficará indisponível.

2. DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DIGITAL
2.1. A prova objetiva digital será realizada no dia 04.11.2021, pontual e impreterivelmente às 13
horas e 30 minutos.
2.2. A duração da prova objetiva digital será de 4 horas e 15 minutos. Terminado o tempo de
sua duração, o sistema será automaticamente encerrado e a prova objetiva digital será
concluída na forma em que se encontrar.
2.3. O aluno poderá realizar a prova objetiva digital utilizando qualquer aparel ho el etrônico
com acesso à internet, preferencialmente aparelho celular, tablet, desktop, notebook, sendo
de sua responsabilidade a avaliação da individualidade do equipamento que será utilizado.
2.4. O aluno deverá realizar o acesso ao ambiente da prova objeti va digital po r mei o do s
navegadores Google Crome ou Firefox, preferencialmente, na versão mais atual do software,
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e acesso à internet com velocidade mínima de 1 (um) Mbps (megabits por segundo), não
cabendo à Fundação VUNESP qualquer responsabilidade por eventual dificuldade de
conexão ou incompatibilidade, seja por motivo de ordem técnica dos computadores, fal has
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, seja por outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem o acesso ao Sistema de Prova Digital.
2.5. O aluno deverá – com antecedência de 30 minutos do respectivo horário previsto para o
início da prova objetiva digital – acessar o sistema da prova por meio do site da ABEM, faz er o
login (usuário e senha) na “Área do Candidato”, clicar no link correlato a esta avali ação, e
clicar no campo “PROVA DIGITAL”.
2.6. Após clicar no campo “PROVA DIGITAL” o aluno deverá fazer novamente o login (usuário e
senha) para acesso efetivo ao Sistema de Prova Digital.
2.7. Passados 30 minutos do horário previsto para o início da prova objeti va digital não será
mais permitido o acesso do aluno ao ambiente digital, de maneira que o aluno deverá
observar, atentamente, o respectivo horário de início da prova objetiva digital.
2.8. Durante todo o tempo de duração da prova objetiva digital, o acesso do aluno ao
Sistema de Prova Digital será monitorado, a fim de manter a legitimidade do processo, bem
como identificar possíveis tentativas de fraudes, podendo haver bloqueio temporário ou
permanente do acesso do aluno, no caso de constatação de indício de burla ou
procedimento indevido.
2.9. Da Prova Objetiva Digital
2.9.1. As questões dessa prova serão apresentadas livremente e o aluno poderá respondê-las
na ordem em que desejar, sendo permitido adiantar ou retornar a qualquer uma das questões
da prova, devendo ser observado o tempo de duração total da prova objetiva digital.
2.9.1.1. Será considerada respondida a questão em que o al uno o ptar por uma das
alternativas e que não esteja em branco no momento do encerramento da prova
objetiva digital.
2.9.2. Após o início da contagem de tempo, a aplicação não será interrompida até o térmi no
da prova objetiva digital. O tempo continuará sendo contado independentemente de o aluno
estar ou não logado no Sistema de Prova Digital.
2.9.3. Durante toda duração da prova objetiva digital será exibido cronômetro v irtual com a
contagem do tempo.
2.9.4. As questões não respondidas serão consideradas em branco.
2.9.5. Não será permitido ao aluno sair do Sistema de Prova Digital durante o transcorrer do
tempo de duração da prova objetiva digital.
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2.9.5.1. Considera-se “sair Sistema de Prova Digital” quaisquer ações que envol vam a
saída da janela ou aba do navegador na qual está sendo realizada a pro va o bj eti va
digital.
2.9.5.2. Se o aluno, por qualquer motivo, perder a conexão co m o S istema de Prova
Digital, poderá acessá-lo novamente, ressalvando-se que a perda de co nexão não
interrompe o contador de tempo para resposta às questões da prova objetiva digital.
2.9.6. Na eventualidade de, por qualquer motivo, durante a realização da prova digital ocorrer
algum problema, o aluno deverá entrar em contato com o Disque VUNESP: (11) 3874-6300.
2.9.7. Depois de finalizada a prova objetiva digital, o aluno não poderá acessá-la novamente;
portanto, será de sua responsabilidade a conferência das respostas antes da fi nal ização da
prova objetiva digital e saída do Sistema de Prova Digital.
2.9.8. Finalizado o tempo de duração da prova objetiva digital, o aluno deverá ler
atentamente o “Termo de Encerramento” que será disponibilizado, bem como dar o seu
aceite. Ao “dar o aceite”, o Sistema de Prova Digital encerra a aplicação da prova o bjeti va
digital.

3. INFORMAÇÕES
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP – VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo-SP – CEP 05002-062
Horário: dias úteis, das 8 às 18 horas.
Disque VUNESP: (11) 3874-6300 – dias úteis, de segunda-feira a sábado - das 8 às 18 horas
Site: www.vunesp.com.br
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA
SCN – QD 02 – BL D – Torre A – Salas: 1021 e 1023 – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70712-903
Horário: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
Site: abem-educmed.org.br
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