
Imprimir o jogo de planilhas 
Para poder visualizar suas planilhas através do site do PNCQ é necessário ter o programa Acrobat 
Reader instalado em seu computador. 
Para fazer a instalação gratuitamente, basta acessar a página do PNCQ, clicar na Área Restrita do 
Laboratório Participante,e em seguida, clicar sobre a imagem     
 
 
 
 

                     
   
 
 
 
Uma janela de Download de Arquivo será aberta.  
Basta clicar sobre o botão Abrir(Open) para iniciar a instalação do programa.  
Em seguida, clique sobre o botão Avançar (Next) e logo em seguida, em Finish, para terminar a 
instalação. 
Ao final da instalação, reinicie seu computador. 
Abra novamente seu navegador de Internet (Internet Explorer) e siga os procedimentos abaixo: 
•  Clique no menu Ferramentas  
•  Clique no item Opções da Internet  
•  Clique no botão Excluir Cookies, em seguida clique no botão Ok  
•  Clique no botão Excluir Arquivos, em seguida clique no botão Ok  
•  Clique no botão Limpar Histórico, em seguida clique no botão Sim.  
•  Feche seu navegador de Internet (Internet Explorer), abra-o novamente e aí acesse a página do 
PNCQ. 
  
Lembre-se:  Os relatórios do PNCQ foram projetados para serem impressos em impressora jato 
de tinta ou laser; 
As planilhas oferecidas no site são para servir de rascunho e não devem ser enviadas ao 
PNCQ! 
 
Para acessar suas planilhas: 

• Acessar o site do PNCQ, digitando www.pncq.org.br 
• Digitar seu número de participante e sua senha e clique na seta ao lado.   
• Clicar sobre o lote que tenha a situação definida como Aberto. 

 
Deste ponto, há duas opções para acessar e imprimir suas planilhas: a primeira é através do botão 
azul Clique aqui para imprimir o Jogo de Planilhas, localizado acima das especialidades a serem 
respondidas. 

   
 
Ao clicar neste botão, você terá a possibilidade de visualizar e imprimir todas as planilhas deste 
lote, de acordo com sua opção contratual. 



A segunda maneira de visualizar e imprimir suas planilhas é clicar na especialidade desejada e em 
seguida clicar sobre o link Clique aqui para visualizar a versão para impressão, situado na área de 
Instruções para Preenchimento da Planilha. 
 

 
Esta opção permite que seja visualizada e impressa somente a planilha desta especialidade. 
 


