
INSTRUÇÕES PARA A ACESSO À 
PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DE PROVAS ON-LINE

⇒ Feche todos os aplicativos e abra somente o Navegador/Browser que utilizará para acessar a plataforma.
⇒ Clique no link “Prova On-line” que será disponibilizado na página do processo seletivo nos sites da Strix Educação e da Instituição.

⇒ Acesse a plataforma utilizando o seu Usuário (CPF)  e a sua Senha (data de nascimento) – somente números. 

Como acessar a Plataforma

Iniciando a Avaliação

⇒ Caso o seu navegador apresente a opção de tradução para o português confirme.
⇒ Clique no botão “INICIAR PROVA”.



Identificação do Candidato

⇒ Selecione a câmera do seu computador.
⇒ Verifique o enquadramento do seu rosto, clique no botão da câmera e registre 5 fotografias, que serão utilizadas 

para o monitoramento durante a prova. 

⇒ Em seguida, marque a autorização para uso das fotos durante o exame (seta) e em seguida clique em “SALVAR” 
para prosseguir.



Identificação do Candidato

⇒ Aguarde o salvamento das imagens. Essa etapa pode demorar um pouco.

⇒ É necessário registrar o seu documento de identificação. 
⇒ Você pode tirar uma foto segurando o seu documento (como na imagem a seguir) ou realizar o uploaod da foto 

do seu documento (o arquivo deverá ter no máximo 2MB).
⇒ Clique em SALVAR e aguarde,  você será direcionado para a tela de instalação do aplicativo de Monitoramento e 

Segurança da plataforma. 



11. Finalizados os procedimentos descritos no item anterior, você deve autorizar o fechamento de todas 
as aplicações/programas em execução no computador, permanecendo ativa apenas a plataforma para 
realização das provas (seta azul) e confirmar o início do monitoramento clicando no botão “Launch” (seta 
vermelha):

13. Após a conclusão do exame, para sair da plataforma e desbloquear o computador, você deve clicar em 
“Shift+ESC” (“Shift” do lado direito do teclado).

Instalação do Aplicativo de Monitoramento

⇒ Você deverá realizar o download do aplicativo APP iLEON clicando em uma das opções apresentadas 
 (recomendamos .exe).

⇒ Você precisará saber em que pasta foi salvo o arquivo IBALauncher.exe. Recomendamos que o salve em 
sua "Área de Trabalho". 

⇒ Alguns computadores podem salvar o arquivo automaticamente na pasta "Downloads". 



Instalação do Aplicativo de Monitoramento

⇒ Para concluir o registro e ter acesso ao ambiente de realização das provas você deverá executar o aplicativo 
APP iLEON clicando duas vezes no arquivo IBALauncher.exe na pasta onde foi salvo ou selecionando a execução 
automática do arquivo como na imagem a seguir. Essa etapa pode demorar um pouco.

⇒ Com o  APP iLEON aberto você deve inserir a chave no campo correspondente (Key), selecionar o navegador 
(Browser), e selecionar a câmera integrada.



⇒ Nesse momento, feche a janela que aparece a sua foto.

⇒ Autorize a continuação da instalação do aplicativo de monitoramento (conforme indicado pela seta).
⇒ Clique no botão "Launch" e aguarde a execução do aplicativo.

⇒ O aplicativo de monitoramento irá checar os pré-requisitos para o funcionamento da plataforma e encerrar outros 
programas ou aplicações que estejam ativos no computador.

Instalação do Aplicativo de Monitoramento



Instalação do Aplicativo de Monitoramento

⇒ Selecione a opção de teclado em Português.

⇒ Leia as instruções com atenção.
⇒ Após a leitura das instruções, clique nos locais indicados e inicie as Provas.

Realização  das Provas



Realização  das Provas

⇒ Para responder as questões selecione a alternativa que considera correta e depois clique no botão "Salvar e Avançar".
⇒ Clique no botão "Enviar" somente depois de ter respondido todas as questões da Prova (Línguagens, Matemática  

etc), passando para a prova seguinte. 

⇒ Você pode ampliar a imagem de uma questão clicando sobre a mesma.



⇒ Você irá dispor de "marcador de texto" e de calculadora para auxiliá-lo na realização das provas.

Realização  das Provas

A

Em caso de dúvidas ou dificuldades em relação ao acesso à plataforma, envie uma 
mensagem de texto pelo Whatsapp para 71 99640-1977.

Boa Sorte!

⇒ Você deve testar a plataforma no mesmo computador e local que realizará a prova.
⇒ Realize mais de um teste, em dias e horários diferentes.
⇒ Dê preferência a conexão de internet via cabo.

www.strixeducacao.com.br


