RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS
SEGUNDA PARTE

QUESTÕES TÉCNICAS
1. Se a conexão com a internet do candidato cair, como garantir que, ao
voltar, o candidato não terá usado da fraude?
RESPOSTA: O tempo para a realização das questões é exíguo. O tempo
usado para fazer consultas sobre uma questão significará menos tempo para
a feitura das demais questões.
2. Se cair a energia, poderia ter um outro local preparado pra fazer a
prova?
RESPOSTA: Sim, porém, ver Manual do Candidato, item 5.3.10, onde está a
orientação para que o candidato monte seu plano de contingência.

3. Tenho um irmão que também fará ANPEC, ou seja, faremos a prova no
mesmo domicílio. Como o sistema identifica isso?
RESPOSTA: O sistema identifica. Os candidatos precisam obrigatoriamente estar
em cômodos diferentes. O fiscal poderá checar o ambiente de ambos e, se estiverem
juntos, poderão ser desclassificados.

4. Poderiam pensar em alternativas em caso de situações que impeçam o
candidato de realizar a prova - problemas com conexão ou energia.
Poucos terão esses problemas, mas para quem tiver o problema isso
não vai ser um problema menor.
RESPOSTA: não temos como saber se o candidato de fato teve o problema de
conexão ou se estaria fraudando o processo. Além disso, teria que ser aplicada(s)
prova(s) diferente(s) daquela(s) aplicada(s) nos dias 21 e/ou 22 de outubro, o que
poderia ferir o princípio de isonomia do exame.

5. Vai ser possível escolher a ordem para responder às questões? Por
exemplo, eu leio uma questão e decido deixar para fazê-la no final, ou
marco e resolvo trocar, ou queira deixar em branco.
RESPOSTA: Pode haver questões em branco, mas a prova inteira não pode ficar em
branco (Ver Manual do Candidato, Seção VI, item 3). A ordem de feitura das
questões é de opção do candidato. Durante a prova, o candidato pode mudar uma
resposta que ele já havia marcado anteriormente. Existe um botão que o candidato
pode marcar as questões que ele deseja voltar e revisar. Ele pode avançar e depois
voltar e revisar as questões que não foram respondidas. Neste caso, o candidato
precisará desmarcar o botão de revisar quando estiver com todas as questões
respondidas.

QUESTÕES REFERENTES À APLICAÇÃO DA PROVA
1. A prova de Economia Brasileira discursiva deve ter 120 linhas com qual
margem, fonte? Não seria melhor limitar por caracteres ou palavras?
RESPOSTA: A prova de Economia Brasileira discursiva poderá ter até 1.800
palavras. Esta informação estará no cabeçalho da prova de Economia Brasileira
discursiva (Ver Manual do Candidato, item 5.3.6).

2. Sobre a identificação facial do candidato por meio de Webcam a cada 50
segundos para manter a legitimidade do processo. Não atrapalharia a
concentração do candidato?
RESPOSTA: Não atrapalhará a concentração do candidato visto que sua
identificação facial é feita de modo automático pelo sistema e este é um dos motivos
para a necessidade da câmera.

FRAUDES E FISCALIZAÇÃO
1. No caso da possibilidade de o aluno ir ao banho, o que impede a
consulta de materiais nesse período?
RESPOSTA: O tempo para a realização das questões é exíguo. O tempo usado para
fazer consultas sobre uma questão significará menos tempo para a feitura das
demais questões

2. Pensaram na ideia de pessoas desconectarem propositalmente a
internet e usar os 30 minutos de tolerância para consultar respostas a
perguntas já vistas na prova?
RESPOSTA: O tempo para a realização das questões é exíguo. O tempo usado para
fazer consultas sobre uma questão significará menos tempo para a feitura das
demais questões

3. Como o sistema vai acusar se a pessoa desligar a própria internet?
RESPOSTA: O sistema não acusa se foi desligado propositalmente. Porém, o tempo
para a realização das questões é exíguo. O tempo usado para fazer consultas sobre
uma questão significará menos tempo para a feitura das demais questões

4. O que impede que o candidato reproduza áudios com celular fora do
campo de visão da câmera?
RESPOSTA: além da webcam, o microfone também será obrigatório, conforme nova
versão do Manual de Seleção ANPEC 2021 – Manual do Candidato. Os áudios do
ambiente de prova são capturados pelo sistema, independente de estar no campo de
visão da webcam.

