Requisitos do Sistema
Requisitos

Discrição
Windows 10.
Windows 8.1 (32-bit e 64-bit).
Mac OS 10.13 e superior (excetuando versões beta).
iOS 13.0 e superior(excetuando versões beta).

Sistema operativo

Android 9.0 e superior (excetuando versões beta).
Windows Vista, Windows XP, Windows 7, e todos os sistemas operativos com base em
Linux/Unix então estritamente proibidos na elaboração do exame.

Nota: Os sistemas operativos Windows devem ser genuínos.
Não faça a sua prova de conhecimentos num equipamento com uma firewall empresarial
Firewall

(incluindo VPN).
Resolução mínima: 1024 x 768 com cor de 16-bit.

Ecrã

Nota: Não devem ser usados tablets, a não ser que possuam teclado físico e possuam
os requisitos de sistema anteriormente mencionados.

Internet Browser

A versão mais recente do Microsoft Edge, Chrome e Safari.
É necessária uma ligação de pelo menos 8 Mbps download/upload, consistente.

Ligação de Internet

Recomendamos a utilização de cabo de rede ao invés do wireless.
É proibida a utilização de rede difundida por Pontos de Acesso Móvel (PA Móvel).
A webcam deve ter resolução mínima de 640x480 e 10 fps.
A webcam pode ser interna ou externa de conexão ao computador.

Webcam

Os utilizadores de equipamentos Mac devem permitir a utilização da “Webcam”,
“Microfone”, “Automatização” e “Monitorização de Entrada” pelo QuizOne, através do
menu “Preferências do Sistema” em “Segurança e Privacidade”.
Verifique se o áudio e o microfone não se encontram com a mute ligado no Windows.
Os utilizadores de equipamentos Mac devem permitir a utilização da “Webcam”,

Som & Microfone

“Microfone”, “Automatização” e “Monitorização de Entrada” pelo QuizOne, através do
menu “Preferências do Sistema” em “Segurança e Privacidade”.
Os Cookies devem ser aceites.

Opções Browser

Os bloqueadores de Pop-up devem ser desativados.
Recomendamos a utilização de equipamentos pessoais uma vez que os equipamentos

Computador de trabalho

empresariais podem ter software de bloqueio.
Assegure que possui o equipamento ligado a uma fonte de energia, antes do início do

Bateria

exame, pois o QuizOne pode esgotar a bateria do equipamento.

