
exame remoto da Red Hat
Os exames remotos da Red Hat® oferecem um sistema operacional 
completo feito sob medida. Siga as etapas abaixo para se preparar 
para o exame remoto.

Verifique os requisitos do 
sistema »

Leia as dúvidas frequentes ou fale 
com nossa equipe de suporte caso 
tenha alguma dúvida durante a 
preparação para o exame.

Faça o download e crie o aquivo 
LiveUSB do exame remoto »

Inicialize o aquivo LiveUSB do 
exame remoto e configure sua 
Internet e outros ajustes »

Faça login no ambiente LiveUSB 
do exame »

* Obrigatório. Você só poderá realizar o exame remoto da 
 Red Hat se o seu teste de compatibilidade for concluído 
 com sucesso.

Execute o teste de compatibilidade* 
no ambiente LiveUSB do exame 
remoto

De 2 a 3 dias antes do exame:

1

2

3

4

5

Preparação para o 

Entre em contato o suporte

Execute o teste de compatibilidade 
na hora agendada para o seu exame. 
Assim, a avaliação terá precisão 
máxima.

Se os requisitos de sistema não forem 
cumpridos, será preciso reagendar o 
seu exame.

https://home-c28.incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=2583c008-691a-46b4-927e-4c30071ccbd4&bu=4598235
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Requisitos do sistema

 O Computador: você precisará de um computador com apenas um monitor ativo. A 
Red Hat aceita muitos computadores de arquitetura Intel X86_64 bits.

 O Dispositivo USB: uma unidade USB (2.0 ou superior) com capacidade de pelo 
menos 8 GB. 
OBSERVAÇÃO: ele será substituído por completo, então verifique se você salvou todo 
o conteúdo dele antes de prosseguir e criar o ambiente de exame em tempo real.

 O Hub USB: é possível conectar um hub USB com fio, caso seja necessário, para 
acomodar dispositivos periféricos permitidos conforme descrito abaixo.

 O Disco rígido: um disco rígido com capacidade de armazenamento livre de, pelo 
menos, 4 GB (apenas para a criação do arquivo LiveUSB).

 O Mouse: um mouse com fio é opcional, mas recomendado. Não é permitido usar 
mouse sem fio. O mouse com fio é necessário caso o laptop esteja fechado, conforme 
descrito abaixo.

 O Teclado: é permitido usar apenas um teclado para o exame. Caso queira usar 
um teclado externo com fio no laptop, será preciso deixar o laptop fechado. Essa 
configuração exige um monitor externo e um mouse com fio. Não é permitido usar 
teclado sem fio.

 O Webcam: uma webcam externa com cabo de pelo menos 1 m.

 O Monitores: apenas um monitor físico é permitido no exame. 

 O Conexão de um monitor externo com o laptop: é permitido usar apenas um 
monitor, um teclado e um mouse externo. Caso você queira conectar um monitor 
externo ao laptop, mantenha-o fechado durante toda a sessão do exame. Será 
preciso usar um mouse e um teclado, ambos com fio.

 O Som e microfone: é preciso usar um microfone que funcione. Antes de iniciar o 
exame, verifique se o áudio e o microfone não estão mudos.

 O Sistema operacional: N/D.

 O Firewalls: em geral, é possível usar firewalls que permitam atividades normais 
na Web. Os mais restritivos, que limitam acesso de saída e exigem autenticação 
adicional, podem causar problemas. A maioria dos problemas de firewall surge 
durante a execução do teste de compatibilidade.

 O Memória RAM: é preciso ter pelo menos 4 GB de memória RAM.

 O Velocidade de conexão da Internet: a velocidade para download deve ser de 
2.0 Mbps e para upload, 1.0 Mbps.

https://www.redhat.com/pt-br
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 O Conexão de rede: a menos que seja fisicamente impossível, use uma conexão 
de rede com fio, em vez de sem fio, para que o exame seja feito da maneira mais 
confiável.

 O Bateria do laptop: se estiver usando um laptop, verifique se a bateria integrada está 
completamente carregada caso haja uma interrupção de energia. Não dependa da 
bateria como fonte principal de energia.

 O Energia: recomendamos o uso de uma fonte ininterrupta de energia (UPS) para o 
computador, o monitor externo (se houver) e o equipamento de rede, para manter a 
conectividade da Internet durante uma possível interrupção de energia.

 O Disposição do computador desktop ou com torre: todos os computadores 
desktop ou com torre usados para exames remotos devem ficar sobre a mesa que 
está sendo utilizada ou em local que possibilite uma visão completa de 360 graus do 
computador.

Para uma avaliação em tempo real dos requisitos de rede e hardware, execute 
a verificação de compatibilidade no ambiente em tempo real, disponível após o 
agendamento do exame.

https://www.redhat.com/pt-br
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Criação do arquivo LiveUSB do exame remoto
Sistemas operacionais: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Os avisos e telas mostrados abaixo podem variar um pouco de acordo 
com a versão do Windows utilizada.

Importante: é preciso ser administrador do sistema. Caso esteja usando um laptop 
da empresa, obtenha os privilégios de administrador com o departamento de TI. Se 
os direitos de administrador não puderem ser concedidos por motivos de segurança, 
use o seu laptop ou computador pessoal para criar o LiveUSB.

1. Faça o download do arquivo LiveUSB do exame remoto e salve-o no disco rígido 
local.

2. Conecte a unidade USB que você pretende usar para a criação do arquivo LiveUSB.

3. Faça o download e instale o Fedora® Media Writer.

4. Use o Fedora Media Writer para gravar o arquivo de extensão .iso do download na 
sua unidade USB. 

Você precisará 

de um 

dispositivo 

USB com 

armazenamento 

de, pelo menos, 

8 GB, USB 2 ou 

superior.

https://www.redhat.com/pt-br
https://static.redhat.com/downloads/training-certification/rhrexboot.iso
http://s.bl-1.com/h/cRvkm70t?url=https://getfedora.org/en/workstation/download/
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• Abra o Fedora Media Writer a partir da lista de programas instalados.

• Selecione "arquivo personalizado".

• Vá até o arquivo LiveUSB (.iso) armazenado no seu computador, clique em "abrir" e 
a janela "gravar arquivo personalizado" aparecerá.

• Se uma unidade USB estiver conectada ao computador, ela será exibida pelo 
Fedora Media Writer como o dispositivo de destino para criar o arquivo inicializável. 

https://www.redhat.com/pt-br
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Observação: o Fedora Media Writer apaga todos os dados do pen drive ao criar a 
mídia LiveUSB. Recomendamos que você faça o backup de todo o conteúdo da 
unidade USB antes de iniciar o processo.

• Selecione "gravar no disco" para iniciar o processo de criação do arquivo LiveUSB. 
A janela "gravar arquivo personalizado" identificará a unidade USB conectada.

5. Feche a janela após a conclusão do processo de gravação.

6. Inicie o arquivo LiveUSB do exame remoto. Ver instruções.

https://www.redhat.com/pt-br
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Sistemas operacionais: Fedora 30 a Fedora 32

Os avisos e telas mostrados abaixo podem variar um pouco de acordo 
com a versão do Fedora utilizada.

Importante: é preciso ter acesso à raiz ou ao sudo para realizar essas operações.

Método 1: usando o Fedora Media Writer

1. Faça o download do arquivo LiveUSB do exame remoto e salve-o no disco rígido 
local.

2. Faça o download do Fedora Media Writer a partir do utilitário de download do 
software.

Você precisará 

de um 

dispositivo 

USB com 

armazenamento 

de, pelo menos, 

8 GB, USB 2 ou 

superior.

https://www.redhat.com/pt-br
https://static.redhat.com/downloads/training-certification/rhrexboot.iso
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3. Procure o Fedora Media Writer no utilitário de download do software.

https://www.redhat.com/pt-br
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4. Selecione e instale.

5. Clique em "abrir" após a instalação.

6. Selecione "arquivo personalizado" na tela do Fedora Media Writer.

https://www.redhat.com/pt-br
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7. Selecione o "arquivo LiveUSB do exame remoto" armazenado no seu 
computador.

8. Selecione "gravar no disco". Conecte a unidade USB, caso ainda não tenha feito, e 
verifique se a unidade USB correta foi detectada na janela do Fedora Media Writer.

https://www.redhat.com/pt-br


12br.redhat.com Preparação para o exame remoto da Red Hat

9. Insira a senha raiz do seu sistema operacional Fedora para continuar.

10. Feche e remova a unidade USB após a conclusão.

11. Inicie o arquivo LiveUSB do exame remoto. Ver instruções.

https://www.redhat.com/pt-br
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Método 2: usando o utilitário dd

Atenção: use o utilitário dd com muito cuidado. Errar a letra da unidade de 
destino no comando dd pode apagar ou substituir o conteúdo de outra unidade 
ou até mesmo o disco rígido do seu computador. Leia o comando e verifique a 
precisão da sintaxe e dos parâmetros antes de executar o utilitário dd.

1. Faça o download do arquivo LiveUSB do exame remoto e salve-o no disco rígido 
local.

2. Abra a janela de terminal e execute o comando dd para gravar o arquivo de 
instalação LiveUSB diretamente no dispositivo USB.

3. Use o comando lsblk para localizar a unidade USB conectada. Ela pode ser, por 
exemplo, sda, sdb ou sdc. Veja um exemplo de sdb: 
$ lsblk

https://www.redhat.com/pt-br
https://static.redhat.com/downloads/training-certification/rhrexboot.iso
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4. Para executar o comando dd como um usuário sudo, insira a senha sudo quando 
solicitada. 
Sintaxe: $ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.
iso>> of=/dev/<<destination USB drive>> bs=512k

Exemplo: 
$ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>> 
of=/dev/sdX bs=512k

5. Desconecte o USB, conecte-o novamente e execute lsblk. Agora é possível 
visualizar o ponto de montagem.  
/run/media/<<user>>/<<Live_USB_Image_Name>>

6. Inicie o arquivo LiveUSB do exame remoto. Ver instruções.

https://www.redhat.com/pt-br
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Sistemas operacionais: Red Hat Enterprise Linux 7 ou 8

Importante: é preciso ter acesso à raiz ou ao sudo para realizar essas operações.

1. Faça o download da imagem RE e salve-a no disco rígido local.

2. Use o comando lsblk para localizar a unidade USB conectada. Ela pode ser, por 
exemplo, sda, sdb ou sdc. No exemplo abaixo, ela é sdc. 
$ lsblk

Atenção: use o utilitário dd com muito cuidado. Errar a letra da unidade de 
destino no comando dd pode apagar ou substituir o conteúdo de outra unidade 
ou até mesmo o disco rígido do seu computador. Leia o comando e verifique a 
precisão da sintaxe e dos parâmetros antes de executar o utilitário dd.

Você precisará 

de um 

dispositivo 

USB com 

armazenamento 

de, pelo menos, 

8 GB, USB 2 ou 

superior.

https://www.redhat.com/pt-br
https://static.redhat.com/downloads/training-certification/rhrexboot.iso
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3. Para executar o comando dd como um usuário sudo, insira a senha sudo quando 
solicitada. 
Sintaxe: $ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.
iso>> of=/dev/<<destination USB drive>> bs=512k

Exemplo: 
$ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>> 
of=/dev/sdX bs=512k

Observação: o comando dd retornará resultados mais rapidamente após a 
conclusão do processo de gravação do arquivo LiveUSB (.iso) na unidade USB. 
Aguarde cerca de 15 a 20 minutos antes de ejetar a unidade USB. Geralmente, se 
você tentar ejetar o USB (Locais > Unidade USB > Botão de ejetar) enquanto os 
arquivos estão sendo copiados, receberá uma mensagem de aviso.

A velocidade de transferência de dados depende da velocidade das portas USB e do 
pen drive (USB 2 ou USB 3).

https://www.redhat.com/pt-br
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4. Desconecte o USB, conecte-o novamente e execute lsblk. Agora, é possível 
visualizar o ponto de montagem (mount point).  
/run/media/<<user>>/<<Live_USB_Image_Name>>

5. Inicie o arquivo LiveUSB do exame remoto. Ver instruções.

https://www.redhat.com/pt-br


18br.redhat.com Preparação para o exame remoto da Red Hat

Sistema operacional: Macintosh (El Capitan, Mojave e Catalina)

Importante: as séries de 2018 e posteriores dos sistemas Mac apresentaram problemas 
de compatibilidade com várias distribuições do Linux®. Esses problemas também afetam 
o arquivo do exame remoto. 

Os problemas incluem, mas não estão limitados a:

 Î O sistema de segurança T2 impede a inicialização a partir de um dispositivo 
externo por padrão.

 Î O teclado e o touchpad do Macbook Pro 2019 não funcionam quando o sistema é 
inicializado a partir de uma mídia externa.

 Î Outros componentes internos, como adaptadores de webcam, microfone e wi-fi, 
não são detectados por várias distribuições do Linux.

Se o seu sistema apresentar esses problemas, use outro laptop que seja compatível com 
os requisitos de sistema e que passe no teste de compatibilidade.

Uso do utilitário dd

 Î Você precisará de um dispositivo USB com armazenamento de, pelo menos, 8 GB, 
USB 2 ou superior.

 Î Importante: é preciso ter acesso à raiz ou ao sudo para realizar essas operações.

 Î Importante: novos usuários Mac precisarão de um adaptador conversor de USB-C 
para Ethernet para conectar um cabo de rede e um USB ao adaptador Thunderbolt 
e, assim, conseguir conectar o mouse ou o teclado convencionais (com fio).

1. Faça o download do arquivo LiveUSB do exame remoto e salve-o no disco rígido 
local.

2. Conecte a unidade USB e execute este comando para listar os discos: $ diskutil 
list.

https://www.redhat.com/pt-br
https://static.redhat.com/downloads/training-certification/rhrexboot.iso
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• O endereço e nome da unidade conectada devem constar na lista. No exemplo 
acima, a unidade USB é /dev/disk2.

• Desmonte o disco de nome /dev/disk2 (se esta etapa não estiver concluída, você 
receberá a mensagem de erro "recurso ocupado" quando tentar gravar o arquivo). 
$ diskutil unmountDisk /dev/disk2 
Exemplo de output: Unmount of all volumes on disk2 was successful

• Outra maneira de desmontar o disco é acessar o utilitário do disco, localizar a 
unidade USB e clicar no botão "desmontar" na parte superior.

Atenção: use o utilitário dd com muito cuidado. Errar a letra da unidade de 
destino no comando dd pode apagar ou substituir o conteúdo de outra unidade 
ou até mesmo o disco rígido do seu computador. Leia o comando e verifique a 
precisão da sintaxe e dos parâmetros antes de executar o utilitário dd.

3. Crie a imagem do disco com dd: no terminal, execute: 
Sintaxe: $ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.
iso>> of=/dev/<<destination USB drive>> bs=512k

Exemplo: 
$ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>> 
of=/dev/diskX bs=512k

** Substitua “/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>>” pelo 
caminho real para o arquivo do exame remoto no disco rígido do Mac.

https://www.redhat.com/pt-br
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4. Insira a senha sudo quando solicitada.

O processo de gravação do arquivo .iso (LiveUSB) no USB é demorado. Seja paciente 
e aguarde na tela de terminal. O output final deve ser mais ou menos como este 
exemplo:

2358+1 records in

2358+1 records out

1236664320 bytes transferred in 514.656396 secs (2402893 bytes/sec)

Observação: o comando dd retornará resultados mais rapidamente após a 
conclusão do processo de gravação do arquivo LiveUSB (.iso) na unidade USB. 
Aguarde cerca de 15 a 20 minutos antes de ejetar a unidade USB. Geralmente, se 
você tentar ejetar o USB (Locais > Unidade USB > Botão de ejetar) enquanto os 
arquivos estão sendo copiados, receberá uma mensagem de aviso. 

A velocidade de transferência de dados depende da velocidade das portas USB e do 
pen drive (USB 2 ou USB 3).

5. Inicie o arquivo LiveUSB do exame remoto. Ver instruções.

https://www.redhat.com/pt-br
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Inicialização do arquivo LiveUSB do exame remoto

1. Reinicie seu computador ou Mac e acesse o menu de inicialização. Selecione o 
pen drive USB como dispositivo de inicialização.

Observação: dependendo do hardware, o pressionamento de tecla para acesso ao 
menu de inicialização pode variar. As teclas que costumam ser usadas por vários 
hardware incluem, mas não se limitam a, Delete, Enter, F2, F4, F10 e F12. Observe a 
tela inicial quando ligar o computador para saber qual tecla pressionar para acessar 
a inicialização ou modificar a ordem de inicialização.

No Mac, pressione e segure a tecla "option" para acessar o gerenciador de 
inicialização e selecione o dispositivo de inicialização.

2. Verifique a tela de seleção da ordem de inicialização. Veja a seguir o exemplo 
de uma tela de inicialização típica do Macintosh. Selecione qualquer destes ícones de 
inicialização EFI.

https://www.redhat.com/pt-br
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3. Espere a imagem carregar.

4. Permita que os recursos do sistema operacional sejam carregados na 
memória RAM. 

https://www.redhat.com/pt-br
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5. Use a página de ajustes para fazer alterações, como velocidade do mouse e 
touchpad, região, idioma e nível de som. O botão em formato de hambúrguer perto 
de "ajustes" oferece uma lista de atalhos de teclado disponíveis.

6. Conecte uma webcam externa com fio.

7. Ajuste a resolução da tela. Se a resolução padrão da sua tela for maior do 
que 1920 x 1080, recomendamos que você defina esse ajuste para uma melhor 
legibilidade no ambiente de exame. Não altere os ajustes se a resolução padrão da 
tela for menor do que 1920 x 1080.

https://www.redhat.com/pt-br
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8. Defina os ajustes do mouse como preferir.

9. Importante: aumente o controle deslizante do volume de entrada de modo que o 
microfone possa captar sons e passar no teste de compatibilidade.

https://www.redhat.com/pt-br
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10. Vá em rede e verifique se a conexão à Internet com fio foi reconhecida.

Não podemos garantir a compatibilidade da wi-fi com o arquivo LiveUSB do 
exame remoto em todas as marcas de hardware. A wi-fi pode não estar listada se o 
adaptador sem fio não for reconhecido pelo arquivo.

Caso o adaptador de wi-fi do seu computador seja reconhecido, você conseguirá se 
conectar a um roteador sem fio com a senha correta. Credenciais adicionais podem 
ser necessárias para estabelecer conexão com um provedor de acesso à Internet. 
O desempenho e a estabilidade da rede dependem de vários aspectos, como a 
distância entre o computador e o roteador de wi-fi, a largura de banda compartilhada 
com outros dispositivos conectados etc.

https://www.redhat.com/pt-br
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11. Depois de se conectar à Internet, feche a janela de ajustes para se conectar à 
página de agendamento do exame individual da Red Hat.

12. Faça login com seu nome de usuário e senha da conta redhat.com. Acesse a 
mesma conta que usou para comprar o exame.

13. Volte para a seção principal e pressione rapidamente o botão de energia do 
computador para que o sistema solicite o desligamento da máquina.

14. Sua seção de exames mostrará os exames agendados cerca de uma hora antes do 
horário de início. É possível acessar o exame 10 minutos antes do horário agendado. 
Clique na seção perto da verificação de compatibilidade para prosseguir caso planeje 
realizar o exame.

https://www.redhat.com/pt-br
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Dúvidas frequentes

Consegui criar o arquivo LiveUSB, mas não consigo inicializar a 
unidade USB. Por quê?
Os motivos comuns pelos quais uma unidade USB externa não teria permissão para 
inicializar incluem:

• Restrições de segurança impostas pela TI da sua organização, caso esteja usando 
um computador do trabalho.

• Inicialização segura ativada na configuração UEFI/BIOS.

• Sistemas Mac 2018 e posteriores têm um chip de segurança T2 que podem 
impedir a inicialização de mídias externas.

Como verificar se consegui fazer o download do arquivo LiveUSB do 
exame remoto com sucesso?
O tamanho do arquivo rhrexboot.iso é de aproximadamente 2,3 GB. A soma de 
verificação do MD5 é: 585cb364da1ae2fae94e22e07913316e.

Por que o download do arquivo LiveUSB do exame remoto demora 
tanto?
O tamanho do arquivo LiveUSB do exame remoto é de aproximadamente 2,5 GB. As 
velocidades de download podem variar de acordo com diversos fatores, incluindo a 
largura de banda disponível e a velocidade de download da sua conexão de Internet na 
hora do download, o número de usuários conectados ao mesmo roteador, a distância do 
roteador wi-fi e as especificações de hardware.

Como verificar a integridade do arquivo LiveUSB do exame remoto que 
baixei?
A soma de verificação do MD5 do arquivo LiveUSB é: 
585cb364da1ae2fae94e22e07913316e

Cmd do Windows: 
C:\Users\user>Certutil -hashfile C:\Users\user\Downloads\rhrexboot.iso 
MD5

Linux/Mac: na pasta em que o arquivo está armazenado, execute: 
md5sum rhrexboot.iso
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Por que estou recebendo mensagens de erro no Fedora Media Writer ao 
criar o arquivo LiveUSB no Windows 10?
Alguns erros costumam ocorrer quando o Fedora Media Writer é usado para criar um 
LiveUSB a partir de um arquivo iso no Windows 10. Por exemplo:

• Restrições de TI em um laptop corporativo que impedem o processo de gravação 
do arquivo LiveUSB (.iso) na unidade USB.

• O Fedora Media Writer salva o arquivo LiveUSB (.iso) na sua unidade USB e, em 
seguida, faz uma nova leitura para verificar se ele tem os mesmos dados gravados. 
Se a leitura não for compatível com a gravação, o Fedora Media Writer exibirá uma 
mensagem de erro dizendo que "seu disco deve estar danificado". Na verdade, 
isso significa "Cuidado: há inconsistências entre o que foi gravado e a leitura feita". 
Há diversos motivos para a leitura não ser compatível com a gravação, e isso nem 
sempre significa que a gravação tenha falhado ou que o USB não funcionará. 
Você pode ignorar essa mensagem em uma porta USB se souber que ela está 
funcionando e continuar usando da mesma forma. 

Clique em "cancelar" para sair do Fedora Media Writer, reinicialize o sistema e tente a 
partir da unidade USB. Se o arquivo do exame remoto se inicializar com êxito, significa 
que a unidade USB e o arquivo armazenado nela estão íntegros e podem ser usados para 
o seu exame.
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• Para tentar corrigir o erro, clique no botão "tentar novamente" e repita o processo 
de gravação.

• O erro acima também poderá aparecer se já houver um LiveUSB no disco. O 
Fedora Media Writer detectará a presença do LiveUSB. Em seguida, a opção 
"restaurar" será disponibilizada para formatar a unidade. Clique em "restaurar", 
conclua o processo de formatação e repita o processo para criar o LiveUSB.

• Caso esteja usando um laptop de trabalho, é provável que a TI da sua empresa 
tenha imposto algumas restrições à gravação de arquivos LiveUSB (.iso) em uma 
unidade USB.

Depois do exame, como reformatar a unidade USB?
Com o Fedora Media Writer: conecte a unidade USB ao computador e inicie o Fedora 
Media Writer. Você verá uma solicitação de restauração da unidade USB para os "ajustes 
de fábrica".
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Siga as instruções para restaurar sua unidade USB para os ajustes de fábrica:

Observação para os usuários do Windows: os "ajustes de fábrica" geralmente 
significam que a unidade USB está formatada no sistema de arquivos FAT32. O 
FAT32 não permite a transferência de arquivos maiores que 4 GB, e a maioria dos 
usuários do Windows prefere NTFS. O exFAT consegue lidar com arquivos maiores 
e é compatível com Windows e Mac OS. Por isso, você precisará usar um nível 
adicional de formatação ao usar o utilitário de formatação do Windows.

Posso usar uma conexão de Internet sem fio? 
Não é aconselhável usar wi-fi. Sempre que possível, use uma conexão de Internet com 
fio para ter mais estabilidade e compatibilidade. As velocidades da wi-fi podem variar 
com base em diversos fatores que podem afetar seu exame. É possível que o LiveUSB 
do exame remoto não detecte todos os adaptadores de rede sem fio. Se o LiveUSB não 
detectar o adaptador de wi-fi do seu computador, a única opção será a Internet com fio.

Quantas portas UBS preciso ter disponíveis durante o exame?
O ideal é que você tenha, no mínimo, duas portas USB disponíveis no laptop: uma para 
a unidade USB e outra para uma webcam externa. No caso de um computador desktop, 
é necessário ter quatro portas para os seguintes dispositivos: uma webcam externa, uma 
unidade USB, um teclado e um mouse.
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Por que não consigo fazer o download do arquivo LiveUSB do exame 
remoto?
O computador e a rede que você está usando para se conectar precisam ter os 
privilégios e permissões necessários para fazer o download de arquivos de fontes de 
terceiros. O sistema operacional usado precisa ter privilégio administrativo (Windows) ou 
raiz/sudo (Linux/Mac). Firewalls e restrições de segurança na configuração da sua rede 
podem bloquear esses downloads. Tente usar um computador pessoal ou a rede de casa 
para realizar essas tarefas.

Posso inicializar o ambiente do exame usando uma máquina virtual em 
vez de uma unidade USB?
Não. O arquivo do exame remoto precisa ser carregado em uma unidade USB. Não é 
permitido realizar a inicialização em uma máquina virtual.

Posso criar um LiveUSB e manter meus dados existentes na mesma 
unidade USB?
Não. O processo de criação do LiveUSB apagará todos os dados existentes e reformatará 
sua unidade USB conforme necessário.

Posso usar um computador desktop?
Sim.

Posso usar um iMac?
Não há garantias de compatibilidade. Se o seu teste pré-exame com o LiveUSB 
funcionar, você poderá continuar. Algumas observações:

• Os iMacs têm teclado e mouse sem fio. Dispositivos sem fio podem não funcionar.

• Não é possível garantir detecção e desempenho estável com uma conexão wi-fi.

• Usar um mouse e teclado com fio e Internet a cabo em um iMac deve funcionar, 
mas depende do resultado do teste pré-exame.

• É preciso ter uma webcam externa com cabo de pelo menos 1 m e campo de visão 
de 90 graus. A webcam deve ter foco ajustável entre 10 cm e 2 m.

Existem problemas conhecidos com os sistemas Mac?
Nossos testes passaram no Macbook Pro e no Macbook Air das séries 2016 e 2017.

As séries de 2018 e posteriores dos sistemas Mac apresentaram problemas de 
compatibilidade com vários distribuições do Linux. Esses problemas também afetam o 
arquivo do exame remoto. Entre eles:

• O sistema de segurança T2 impede a inicialização a partir de um dispositivo 
externo por padrão.

• O teclado e o touchpad do Macbook Pro 2019 não funcionam quando o sistema 
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é inicializado a partir de uma mídia externa.

• Outros componentes internos, como adaptadores de webcam, microfone e wi-fi, 
não são detectados por várias distribuições do Linux.

Se o seu sistema apresentar esses problemas, use outro laptop que seja compatível com 
os requisitos de sistema e que passe no teste de compatibilidade.

Por que estou recebendo a mensagem de erro de "recurso ocupado" 
que não me permite gravar o arquivo no USB usando o meu MacBook?
Desmonte o disco antes de executar o comando dd. Tente: 
$ diskutil unmountDisk /dev/disk3

Exemplo de output: Unmount of all volumes on disk3 was successful

Outra maneira de desmontar o disco é acessar o utilitário do disco, localizar a unidade 
USB e clicar no botão "desmontar" na parte superior.

Posso usar um monitor ou teclado externos?
A tabela requisitos do sistema descreve as condições para o uso de teclados e monitores 
externos. Aqui estão alguns exemplos de combinações aceitáveis de telas, teclado e 
touchpad/mouse:

• Somente a tela do laptop, webcam externa, teclado integrado e touchpad

• Tela do laptop, webcam externa, teclado integrado e mouse externo com fio

• Computador desktop com apenas um monitor, webcam externa, teclado com fio e 
mouse com fio

• Laptop fechado, monitor externo, webcam externa, teclado com fio e mouse com fio
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Em vez de uma webcam com fio, posso usar uma câmera sem fio ou um 
celular?
Não. Não é permitido usar câmeras sem fio, câmeras IP, câmeras de celular etc. É preciso 
ter uma webcam externa com fio, e com cabo de cerca de 1 metro.

Por que meu teste de compatibilidade está acusando que o volume do 
microfone está baixo?
Inicialize o arquivo do exame remoto, vá até ajustes > som > selecionar dispositivo de 
entrada. Depois de selecionar o microfone, ajuste o controle de volume para o nível 
máximo. O indicador de nível do microfone responderá quando você fizer algum barulho. 
Se ele não responder, vá em qualquer outra opção dos ajustes (por exemplo, rede) e 
clique em "som" outra vez. O indicador do nível do microfone responderá aos níveis de 
som agora.
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