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S.O.S. - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ONLINE PARA SIMULADOS 

RESUMO 

O Sistema Online de Simulados S.O.S. é uma aplicação web voltada para 

pessoas interessadas em ingressar no ensino superior de alguma das unidades da 

FATEC no Estado de São Paulo. 

No ambiente da aplicação, o aluno previamente cadastrado terá a 

possibilidade de realizar provas personalizadas ou simulados completos contendo 

questões utilizadas nos processos seletivos em anos anteriores. As disciplinas 

disponíveis também são as mesmas que são exigidas no vestibular, fato que permite 

ao postulante da vaga vivenciar com maior fidelização a realidade de um vestibular 

FATEC. As questões e alternativas são geradas aleatoriamente de acordo com os 

parâmetros inseridos pelo aluno, fato que torna o sistema interessante e didático, 

uma vez que uma prova nunca será igual a outra, forçando o aluno realmente 

estudar o conteúdo para responder corretamente. 

Uma das características positivas do sistema é que poderão ser gerados 

relatórios contendo informações detalhadas de todos os simulados realizados pelo 

aluno. Os alunos com isso terão um controle efetivo de suas habilidades, podendo 

intensificar os estudos nas disciplinas onde obtiveram um desempenho inferior, 

aumentando assim as chances na obtenção do sucesso no processo seletivo. 

Os relatórios aos administradores do sistema permitirão uma visão macro do 

desempenho geral dos usuários, o que permitirá um enfoque maior na qualidade das 

questões oferecidas nas disciplinas com baixo índice de aproveitamento. Essas 

informações inclusive podem ajudar na mudança da estratégia de avaliação, caso 

seja necessária, possibilitando manter sempre a qualidade dos cursos oferecidos e o 

nível dos alunos matriculados. 

 

INTRODUÇÃO 

 A grande procura pelo ensino público superior de qualidade é notória a cada 

semestre. Jovens e adultos optam pelas Faculdades de Tecnologia (FATEC) em 

busca de formação acadêmica sólida que lhes proporcionem maiores possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho.  

 Pesquisas recentes explicam esta decisão no decorrer dos anos. De acordo 

com o levantamento mais recente realizado pelo Sistema de Avaliação Institucional 



 

(SAI), 93% dos tecnólogos formados pelas FATEC´s estão empregados um ano 

após a conclusão do curso.   

 Para garantir o nível de excelência, é necessário que a quantidade de 

interessados em ingressar no ensino superior da FATEC continue alta. Além disso, o 

nível de conhecimento dos postulantes a uma vaga precisa ser condizente com a 

estrutura proposta pela instituição.  

 A preparação para o vestibular nesses casos é algo muito importante, porém 

muitos alunos precisam de instrumentos que lhes orientem qual a metodologia de 

estudos mais adequada a se adotar.  

O Centro Paula Souza, em caráter informativo, disponibiliza o conteúdo na 

íntegra de todos os vestibulares realizados pela instituição desde o ano de 2004. O 

conteúdo abrange desde as questões adotadas no processo, até os gabaritos com 

as respostas corretas. Em um primeiro momento tal disponibilidade aparece como 

uma boa alternativa, porém carece de mecanismos sistematizados de avaliação 

continua, não atingindo assim o objetivo principal que é o de auxiliar os estudos dos 

alunos na tentativa de ingressar em uma FATEC. 

Baseado nessa carência, o projeto do Sistema Online de Simulados – S.O.S. 

aparece como uma boa alternativa para o Centro Paula Souza na tentativa de 

aumentar a demanda dos cursos, garantir o nível de conhecimento dos ingressantes 

e possivelmente ampliar as unidades do instituto. 

OBJETIVOS 

Geral 

Criar um sistema que permita aos alunos previamente cadastrados, a 

realização de provas contendo questões dos vestibulares ocorridos nos processos 

seletivos da FATEC em anos anteriores.  

O sistema servirá para que o aluno através de relatórios detalhados faça uma 

análise de seu desempenho nos simulados realizados e foque os estudos nas 

disciplinas com maior deficiência. 

Além de ser uma ferramenta para auxílio nos estudos, o sistema tem como 

finalidade melhorar o desempenho dos vestibulandos e aumentar a demanda dos 

cursos, uma vez que cada vez mais pessoas capacitadas participarão do processo, 

desencadeando assim o provável aumento na oferta de novas vagas. 

 



 

Específicos 

O sistema é uma solução para a carência de um método preparatório aos 

postulantes a uma vaga no ensino superior da FATEC. O Centro Paula Souza, 

apesar de disponibilizar um sistema de ensino EAD através do moodle, não possui 

nenhum outro método de avaliação para as disciplinas dos vestibulares. Até existem 

links para que os interessados adquiram o conteúdo das provas e seus respectivos 

gabaritos, não oferecendo nenhum mecanismo de avaliação. 

Inicialmente será utilizado apenas no âmbito dos vestibulares da FATEC, mas 

será desenvolvido projetando uma possível ampliação para as regras de negócios 

de outros vestibulares igualmente concorridos. 

 

METODOLOGIA 

A equipe montada para o projeto inicialmente convencionou adotar a 

metodologia focada para o paradigma do ciclo de vida clássico, onde inicialmente foi 

realizada a análise de requisitos para a elaboração do sistema. 

A metodologia se mostrou inviável devido o curto espaço de tempo 

disponibilizado para o desenvolvimento do sistema. Apenas 1 semestre letivo e a 

quantidade de integrantes do grupo não eram suficientes para seguir a cronologia do 

ciclo de vida clássico. Pesou também o fato do sistema ser desenvolvido para 

plataforma web, o que implica conceitos um pouco diferenciados da engenharia de 

software tradicional. A alteração para o modelo de prototipagem foi a solução mais 

adequada para a situação, possibilitando a elaboração da estratégia de 

desenvolvimento. 

 

DESENVOLVIMENTO 

As primeiras reuniões foram realizadas para definição do escopo do projeto 

com base nos requisitos levantados. Definiu-se que a estratégia adotada focaria o 

desenvolvimento com base em protótipos e a análise continua permitira o 

refinamento do protótipo até que se conseguisse atingir o objetivo inicialmente 

definido. Os protótipos das telas foram desenvolvidos com o auxílio da ferramenta 

Axure RP, que permite uma abstração tangível. As telas do sistema foram 

desenvolvidas buscando o máximo de fidelização com os protótipos aprovados 

durante as análises periódicas. 



 

A equipe de desenvolvimento não estava alocada no mesmo espaço físico, 

fato que implicou na utilização de ferramentas específicas para melhorar a 

comunicação e o controle de versões dos módulos desenvolvidos individualmente 

pelos integrantes. Na questão da comunicação foram utilizadas as opções 

convencionais: email, telefone, redes sociais, Skype. Para o controle de versões 

optou-se pela ativação de um servidor devidamente configurado com o Subversion 

SVN, ferramenta bem conceituada para o controle de versões de um projeto. 

Para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema foi necessária a 

modularização, ou seja, a divisão do sistema em módulos. Cada integrante da 

equipe de programação se encarregou de determinado módulo e a integração foi 

realizada à medida que os módulos adjacentes fossem concluídos. O SVN foi muito 

importante nesta etapa para garantir a integridade das funcionalidades finalizadas, 

permitindo restaurar o projeto para qualquer ponto do desenvolvimento em caso de 

falhas graves. 

Como é de conhecimento, os testes demandam processos onerosos, que 

necessitam de planejamento, ambiente adequado, especificação dos casos de teste 

e análise de resultados. Não foi possível atender a todas as convenções que giram 

em torno das etapas do teste de software, porém as primeiras etapas puderam ser 

realizadas, destacando os testes de unidade, integração, e parcialmente o de 

validação.  

Os testes de unidade, responsáveis pela validação dos módulos do software 

em separado, foram realizados pelo próprio programador diretamente envolvido na 

produção de determinada funcionalidade. Pode ser citado como exemplo o fato da 

funcionalidade de geração de relatórios ser implementada antes da funcionalidade 

de realização de um simulado. As entradas de dados tiveram que ser dispostas de 

maneira mais fiel possível, garantindo que as saídas obtidas nos testes fossem as 

mesmas na fase da integração dos módulos. 

Em relação à integração, uma vez finalizados todos os testes de unidade, 

foram necessários apenas ajustes nas entradas e saídas dos módulos para viabilizar 

a aplicação já em seu formato integral. Todos os componentes do projeto realizaram 

testes individuais de toda a aplicação para em seguida demonstrar em 

apontamentos as falhas encontradas para correção posterior. 

Os testes de validação seguiram o conceito de testes alfa, onde foi liberado o 

acesso a terceiros que não participaram da implementação do sistema. Esses 



 

colaboradores foram colegas de classe e familiares. Inicialmente, com os 

comentários resgatados após os testes, pode-se dizer que o sistema fora aceito e 

atende ao propósito definido no levantamento de requisitos. 

A seguir serão demonstradas as telas do sistema em funcionamento com um 

breve comentário de suas principais funcionalidades. 

Na Figura 1 é possível observar a tela de login no sistema, onde o usuário 

poderá acessar as funcionalidades do sistema, acessar a tela de cadastro ou a tela 

de recuperação de senhas. 

 

Figura 1 - Tela de Login 

Na Figura 2 encontra-se a primeira etapa para a geração de simulados, onde 

o aluno escolhe as disciplinas e a quantidade de questões que desejar para a prova. 

O aluno pode responder até 54 questões, assim como nos vestibulares da FATEC, 

ou escolher até 20 questões de uma única disciplina, sempre respeitando o limite 

total de 54 questões.  

Após a inserção dos parâmetros escolhidos para a prova, o aluno ao clicar em 

gerar prova poderá dar início ao processo de preenchimento das respostas. 



 

 

Figura 2 - Tela para geração de simulado 

 

A prova gerada só será gravada no sistema se aluno responder todas as 

questões e clicar em concluir prova, assim demonstrado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Respondendo as questões 

 

Conforme demonstrado na Figura 4, o aluno poderá inserir o período 

desejado para a consulta e obter os resultados de todas as provas realizadas no 

intervalo escolhido.   A tela de relatório do administrador é semelhante, com a única 

diferença que os resultados serão todas as provas realizadas por todos os alunos. 



 

 

Figura 4 - Tela para verificação de desempenho 

Ao clicar em ver detalhes o aluno poderá ver informações mais precisas da 

prova selecionada, assim demonstrado como demonstra a Figura 5. A tela do 

administrador também possui esta funcionalidade. 

 

Figura 5 - Relatório detalhado de uma prova – aluno. 

A Figura 6 representa o cadastro de questões, onde o administrador tem 

como opção visualizar todas as questões cadastradas no banco de dados, além de 

poder inserir novas questões ou editar as existentes. 



 

 

Figura 06 - Tela de gerenciamento de questões 

 

A Figura 7 demonstra a tela para o cadastro de questões, realizado pelo 

administrador do sistema. 

 

Figura 07 - Tela para cadastrar questões 

 

Assim como o aluno, o administrador também tem a opção de visualizar os 

relatórios das provas, com a diferença que o resultado contempla todas as provas de 

todos os usuários do sistema. 

 

 



 

RESULTADOS 

O projeto desenvolvido para a implantação do Sistema Online de Simulados 

(S.O.S.) está em fase piloto. Os principais objetivos definidos no escopo do projeto 

foram alcançados e os requisitos atendidos. 

O projeto ainda está no ambiente de testes, pois como é sabido, antes de se 

colocar em funcionamento pleno são necessárias várias etapas para garantir a 

qualidade do software. Puderam ser finalizados os testes unificados, de integração e 

parcialmente os testes de sistema.  

Na próxima etapa do projeto pretende-se aumentar a base de dados 

garantindo cada vez mais a exclusividade de cada prova realizada. Além disso, os 

testes com usuários alheios ao projeto precisam ser intensificados, visando garantir 

através da coleta de informações do feedback uma maior fidelidade com as reais 

necessidades dos vestibulandos. Por fim, disponibilizar o sistema em um ambiente 

macro para analisar o comportamento da aplicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para uma instituição como a FATEC, oferecer ensino superior de qualidade é 

uma questão de tradição e luta contínua na busca de melhorias e ampliação da área 

de atuação. 

O Sistema Online de Simulados se apresenta como uma alternativa 

interessante para a garantia da excelência acadêmica, uma vez que permite que os 

candidatos se preparem de maneira mais eficaz em um ambiente que simula 

satisfatoriamente a realidade que enfrentarão no vestibular.  

Alunos confiantes e bem preparados implicam em aumento da demanda dos 

cursos, o que viabiliza a abertura de novas unidades, ampliando o número de vagas, 

permitindo a formação de mais profissionais qualificados. 
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