
 
 

 
 

RESPOSTAS ÀS PERGUNTA  



 

PROVAS 
 

1. Terá alguma mudança prevista na estrutura/nível da prova por ela          
ser on-line? 
RESPOSTA: As provas do Exame ANPEC 2021 são similares às provas           
presenciais, seja na estrutura, seja no nível das questões (questões          
fáceis, medianas e difíceis). 
 

2. É permitido utilizar rascunho em todas as provas? 
RESPOSTA: Sim, exceto para as provas de Economia Brasileira e          
Inglês. Não obstante, se houver comportamento suspeito do candidato         
detectado pelo fiscal ou pelo sistema de inteligência artificial, o fiscal           
poderá solicitar ao candidato que mostre a ele (câmara) as folhas de            
rascunho. Ademais, todo o comportamento de cada candidato estará         
sendo registrado no sistema e será analisado após as provas por uma            
comissão.   
 

3. Qual tipo de papel e quantas folhas de rascunho é permitido? 
RESPOSTA: Qualquer tipo de papel - não tem limite de folha rascunho;            
se o fiscal achar que tem algum problema, ele pode pedir para ver o              
rascunho. 
 

4. Moro em um lugar onde a vizinhança é muito barulhenta,          
considerando que o sistema capta sons no ambiente do candidato,          
como devo proceder? 
RESPOSTA: Levando em consideração que os ruídos possam         
atrapalhar, inclusive sua concentração, uma alternativa seria você        
conseguir outro local mais adequado para fazer as provas. Mas, se esta            
alternativa não for possível, faça as provas no cômodo da sua residência            
onde há menor volume de ruídos. Não haverá desclassificação         
automática de candidatos por causa de ruídos. O fiscal da prova estará            
presente no modo online e, se for ocaso, ele entrará em contato com o              
candidato para avaliar a situação. 
 

5. Posso usar protetor auricular no dia das provas? 
RESPOSTA: Não será permitido usar nada no ouvido, conforme está no           
Manual do Candidato, sob pena de desclassificação do candidato. Há          
prazo para o candidato(a) procurar um local sem barulho: na sua           
residência, ou em outra residência (de algum parente, amigo, etc.), ou           
na universidade onde se graduou ou alguma outra universidade (caso a           
universidade aceite receber o(a) candidato(a)).  



 

6. O edital exige que durante a prova devemos estar isolados. Tem           
alguma especificação? Precisamos gravar o cômodo todo que        
estivermos, por exemplo ? 
RESPOSTA: O candidato deve fazer as provas em um cômodo          
silencioso, iluminado, sozinho e com a porta fechada. Não é necessário           
gravar o cômodo. Se o fiscal tiver alguma dúvida, ele pedirá ao            
candidato para lhe mostrar o cômodo. 
 

7. Sobre a possibilidade de Universidades abrirem Laboratório de        
Informática para alunos. Sabem de algum local no Estado do RJ? 
RESPOSTA: Favor ver o item 5.2.2 do Manual de Seleção do Candidato            
do Exame ANPEC 2021. 
 
 
  



SIMULADO 
 

1. Terá o simulado para testar a plataforma das provas? O simulado           
terá cronômetro? Relógio de pulso será permitido? 
RESPOSTA: Os candidatos devem fazer o check in na plataforma web           
das provas online do Exame ANPEC 2021. Durante o check in os            
candidatos poderão realizar um teste simulado, visando sua        
familiarização com a ferramenta da plataforma web. O acesso dos          
candidatos à plataforma web estará liberado nos dias 14, 15 e 16 de             
outubro de 2020. O candidato só poderá acessar a plataforma uma           
única vez ao longo destes três dias, por 30 minutos. O link para o              
acesso do candidato à plataforma web lhe será enviado pelo e-mail           
cadastrado pelo candidato no ato da inscrição do Exame ANPEC 2021.           
Se o candidato não receber o link até 14/10/2020 ou tiver algum            
problema com sua navegação no sistema, ele deverá entrar em contato           
imediatamente com a Coordenação do Exame ANPEC pelo e-mail         
suporte@anpec.org.br . A plataforma tem um cronômetro que permite ao          
candidato acompanhar seu tempo de prova, tornando desnecessário o         
uso do relógio de pulso. 
 

2. O candidato terá acesso ao vídeo e áudio pós prova, caso tenha            
algum problema com a coordenação do exame ou fiscal de prova?  
RESPOSTA: Não. Esse material é de segurança e posse exclusiva do           
Exame Anpec para análise pós prova e ficará arquivado por um ano.            
Será utilizado um browser de monitoramento de inteligência artificial que          
será mapeado e, no final da prova será gerado um relatório. Se a fraude              
for detectada após o exame, o candidato poderá ser desclassificado 
 

3. Como o candidato poderá solicitar recurso? 
RESPOSTA: Ver orientações no Manual do Candidato do Exame         
ANPEC 2021  
 

4. A necessidade de entrar meia hora antes do início das provas se            
aplica apenas previamente ao primeiro exame do dia, ou deve ser           
realizado o procedimento antes de todas as avaliações? 
RESPOSTA: Este procedimento antecede o início de cada uma das          
provas, independente do turno da manhã ou tarde, considerando que o           
candidato terá que fazer login, reconhecimento facial, apresentar        
documento pessoal e o comprovante de inscrição. 
 

mailto:suporte@anpec.org.br


5. Não será permitido levantar nesse período de 30 minutos antes das           
provas?  
RESPOSTA: Assim que o candidato tiver concluído os procedimentos         
para seu registro na plataforma, que antecede as provas, sua prova já            
terá início. Por exemplo, se o candidato entra na plataforma as 7:35 hs e              
as 7:40hs ele conclui seu registro, sua prova tem início, as 7:40 hs, e ele               
terá até 2 horas para fazer a prova que, neste caso, terminará as 9:40              
hs.  
 
O candidato deve se preparar para prova com antecedência. Sugestão:          
ir ao banheiro antes, se alimentar antes e, se for o caso, antes de iniciar               
a prova, pegar água (garrafa transparente), além do material para fazer           
a prova, como lápis, borracha e papel rascunho.  
 

6. E se o candidato precisar ir ao banheiro durante a prova?  
RESPOSTA: Ver resposta no webinar de 10/07/2020, no site da ANPEC           

(www.anpec.org.br → Exame) 
 

7. Entre as provas do período da manhã e da tarde, deve-se manter o             
computador logado no sistema do Exame?  
RESPOSTA: Não é necessário, pois o próprio sistema fecha         
automaticamente após findar o tempo máximo para a realização de cada           
prova. Vale lembrar que antes de cada uma das provas o candidato terá             
que entrar no sistema e se registrar, fazer o reconhecimento facial, etc.            
Sugerimos entrar no sistema com antecedência de 30 minutos em          
relação ao início de cada prova. 
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QUESTÕES SOBRE USO DO SISTEMA 
 

1. O sistema de reconhecimento facial pode ser feito com óculos?  
RESPOSTA:  Sim. Já foi testado. 

 

2. Se o candidato ficar de cabeça baixa grande parte do tempo           
resolvendo as questões, como o reconhecimento facial será feito? 
RESPOSTA: Se o sistema não estiver conseguindo fazer o         
reconhecimento facial, ele informará o fiscal, e este decidirá se solicita           
(por meio do chat) que o candidato levante a cabeça enquanto o            
reconhecimento facial é feito. 

 

3. O candidato terá algum cronômetro monitorando o tempo para         
fazer a prova? 
RESPOSTA: Sim. O horário das provas será controlado através de um           
cronômetro virtual que encerrará a aplicação de cada prova quando o           
tempo limite for atingido. Os candidatos poderão acompanhar o         
cronômetro que estará na tela da plataforma web de provas online,           
podendo, deste modo, administrar seu tempo. Cabe ao candidato         
administrar seu tempo, pois não haverá um aviso prévio informando ao           
candidato quanto tempo de prova lhe resta. 

 

4. E no caso de queda de internet ou energia? 
RESPOSTA: O candidato terá o cronômetro parado no momento em          
que houver a desconexão. Após o candidato se reconectar, o          
cronômetro volta e o candidato terá um tempo adicional de até 30            
minutos para realização da prova. 

 

5. O candidato terá acesso às questões e respostas que colocou no           
Exame?  
RESPOSTA: Sim, o Exame ficará salvo no portal do candidato e com            
login e senha o candidato poderá acessar sua prova no site do Exame             
ANPEC http://www.anpec.org.br/novosite/br/exame  
Os gabaritos das provas objetivas estarão disponíveis a partir das 14           
horas do dia 26/10/2020, no endereço: http://www.anpec.org.br 

  

6. 20- Se a conexão cair e não houver retorno, as questões           
respondidas até aquele momento estarão salvas? 
RESPOSTA: Sim, estarão salvas. Quando terminar a prova, se houver          
tempo, o candidato poderá conferir suas respostas e modificá-las, se for           
o caso. As questões poderão ser feitas fora de ordem.  

 

http://www.anpec.org.br/novosite/br/exame
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QUESTÕES TÉCNICAS 
 

1. Se a conexão cair posso tentar ir para outro local?  
RESPOSTA: Sim, mas, se a conexão cair, a indicação é: o candidato            
deve reiniciar a máquina. Caso a conexão não volte após o reinício da             
máquina, o candidato deve rotear a internet/wi-Fi de alguma pessoa          
próxima ou entrar em contato com o suporte técnico, cujo contato estará            
no Comprovante de Inscrição. Se o tempo total da(s) queda(s) de           
conexão for(em) de até 30 minutos, o sistema recalcula o tempo de            
prova concedendo um tempo adicional e igual ao tempo de falta da            
conexão. O horário da prova seguinte não será alterado. 

 

2. O sistema roda normalmente se houver um programa antivirus         
ativo?  
RESPOSTA:  Sim. 

 

3. O sistema é todo online ou vai precisar fazer download de algum            
app? 
RESPOSTA: Não será necessário fazer download de algum app. O          
candidato deve ser o administrador da máquina em função da          
necessidade de instalação de um plug-in. O plug in deverá estar           
instalado no computador durante o check in para o simulado das provas            
nos dias 14, 15 e 16/10/2020. 

 

4. Eu utilizo 2 internets com failover, se alterar o IP que estou            
acessando diversas vezes durante a prova, tem problema? 
RESPOSTA: Sim, não deve haver 2 internets com failover, o sistema de            
inteligência artificial acusará este problema. 

 
 
  



FISCALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

1. É possível que este fiscal conheça o candidato?  
RESPOSTA: O Fiscal assina um termo de compromisso em que          
declara não ter parente em primeiro grau por consanguinidade (pai,          
mãe, irmão ou irmão, filho ou filha) e nem por afinidade em primeiro grau              
(marido ou esposa) inscrito no EXAME ANPEC 2021. Os fiscais são           
alocados de forma aleatória. 

 

2. O fiscal pode pedir para que o ambiente ao redor seja mostrado a             
fim de inibir colas no ambiente?  
RESPOSTA: Sim. Em princípio, o fiscal não deverá interagir com o           
candidato, porém, se ele perceber algo suspeito ou se o sistema de            
inteligência artificial acusar algo suspeito, o fiscal entrará em contato          
com o candidato podendo, inclusive, solicitar que este mostre o          
ambiente, seus rascunhos, etc. 

 

3. Se baixar a sensibilidade do microfone tem como conversar sem          
que o sistema possa captar?  
RESPOSTA: O sistema de inteligência artificial detecta a falta de som           
ambiente e o candidato será avisado pelo fiscal. 

 

4. Caso tenha um problema com o Desktop durante a prova. É           
possível usar outro computador?  
RESPOSTA: Sim. O que não é permitido é o uso simultâneo de duas             
ou mais máquinas. 

 

5. Tenho um irmão que também fará o Exame 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. 

 
 


