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RESUMO 

 

O Projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo para auxiliar os 

estudantes a se prepararem para os vestibulares, podendo simular exames de 

edições anteriores, além de mesclar questões de outros vestibulares e também 

montar um cronograma de estudos com os temas que o usuário tenha maior 

dificuldade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a facilidade de acesso à tecnologia nos tempos atuais, e o crescente 

número de pessoas com smartphones no Brasil (BRIGATTO, 2016) os estudantes 

que estão se preparando para as provas finais da escola, ou para os vestibulares 

podem usar os dispositivos móveis como aliados para os seus estudos. 

O aplicativo auxiliará os estudos de maneira prática e intuitiva, onde o 

usuário poderá montar cronogramas de estudo específicos para cada disciplina, 

realizar simulados e poderá desafiar amigos e conhecidos. 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver um aplicativo que auxilie os estudantes a se prepararem para 

as provas e vestibulares com uma interface agradável e prática. Será possível além 

de simular provas anteriores de vários vestibulares, montar cronogramas de estudos 

para cada matéria/tópicos e o aplicativo terá um sistema de jogo no qual é possível 

desafiar outros usuários. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do aplicativo, será utilizado o MySql (MySql, 2016) 

para desenvolver o banco de dados e o Android Studio (Android Studio, 2016) para 

a interface. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

Será coletado todas as questões de algumas instituições com as respostas e 

suas devidas correções de pelo menos 2 anos anteriores para se elaborar um 

protótipo. 

O aplicativo contará com um menu principal para selecionar o tipo de acesso 

que o usuário deseje (simulado, cronograma de estudos, configurações, ranking), 

cronometro para tempo de resposta de cada questão e opção para desafiar outros 

usuários por temas ou questões aleatórias onde acumularão pontos ao usuário 

vencedor. 

 

Figura 1 – Telas do aplicativo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

  

Conversamos com alguns estudantes e professores sobre o aplicativo e a 

sua usabilidade, acreditam que será de grande auxílio, pois dá liberdade para o 

usuário estudar e treinar onde quiserem. 

 

FONTES CONSULTADAS 

  

MySql. Disponível em: <https://www.mysql.com>. Acesso em: 17 de ago. 2016. 

 

Android Studio. Disponível em:  <https://developer.android.com/studio/index.html>. 

Acesso em:17 de ago. 2016. 

 

BRIGATTO, Gustavo. Número de celulares no Brasil chega a 283,4 milhões em 

março. Disponível em: <www.valor.com.br/empresas/4037952/numero-celulares-

brasil-chega-2834-milhoes-em-marco>. Acesso em: 23 de ago. 2016. 

http://www.valor.com.br/empresas/4037952/numero-celulares-brasil-chega-2834-milhoes-em-marco
http://www.valor.com.br/empresas/4037952/numero-celulares-brasil-chega-2834-milhoes-em-marco

