EXAME DE SELEÇÃO ANPEC/2022
Processo Seletivo Digital - FAQ

1. Plataforma
1.1 Como será realizada a prova online?
A prova será realizada por meio de uma plataforma digital. O candidato
deverá estar conectado à Internet durante todo o período de prova; será
acompanhado ao vivo e a distância por meio de áudio (microfone) e vídeo
(webcam); a tela do computador também será monitorada; todos os
conteúdos de imagem e áudio gerados durante a prova serão gravados para
posterior verificação.
1.2 É obrigatório ter conexão com a internet?
Sim. É obrigatório ter uma conexão estável de Internet e o mínimo de
largura de banda (velocidade de transmissão de dados) é de 512 kbps.
1.3 É possível realizar a prova em um dispositivo móvel (tablet ou
celular)?
Não é possível. A prova deve ser realizada em desktop ou notebook.
1.4 Posso utilizar algum sistema operacional ou navegador diferente do
que consta no Edital?
Não. Para realizar as provas, o candidato deverá certificar-se quanto às
especificações de hardware, software e equipamentos que constam em
Edital (Manual do Candidato do Exame de Seleção ANPEC 2022).
1.5 Webcam e microfone são obrigatórios?
Sim. Webcam e microfone são obrigatórios e ambos devem funcionar
perfeitamente durante a prova. Caso contrário, o sistema não permite o
acesso.
1.6 É possível utilizar qualquer webcam/microfone?
É permitido utilizar qualquer webcam/microfone
computador ou acoplados.
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1.7 Qual área a webcam precisa captar durante a realização da prova?
Do tronco para cima. É fundamental que a face esteja completamente
aparente o tempo todo. Eventualmente o fiscal poderá solicitar o giro da
câmera para verificação do ambiente.

1.8 Vai ter que ficar na frente da câmera até o final da prova?
Sim, até o candidato salvar e fechar sua prova, mas o candidato poderá se
movimentar.
1.9 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?
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 câmara.
1.10
O fiscal vai pedir para todos da sala virarem a câmera 360
graus assim que começar a prova (filmar todo o ambiente)?
O fiscal poderá, em qualquer momento, solicitar ao candidato que faça
isso, mas não é uma norma ou solicitação obrigatória.
1.11 O vídeo dos alunos durante a solução da prova é salvo em algum
lugar para revisão?
Sim, relatórios do sistema de inteligência artificial e dos fiscais de prova
serão emitidos e uma comissão do Exame ANPEC fará a análise dos relatórios.
1.12 O sistema encerra de modo automático? Sem perguntar se a pessoa
tem a certeza das respostas?
O sistema será encerrado automaticamente ao findar o tempo para a
realização de cada prova. Antes deste tempo, o candidato poderá salvar
e fechar sua prova. Uma vez fechado o sistema, o candidato não terá mais
acesso a sua prova e seu compromisso com o Exame ANPEC estará concluído
até a próxima prova.
1.13 É permitido o uso de mouse para a realização da prova?
Sim. É permitido utilizar mouse durante a prova.
1.14
O hardware de meu teclado entra na língua inglesa, mas
está configurado para os caracteres específicos e acentuação da língua
portuguesa. Posso utilizar?
O uso de teclado específico para a língua portuguesa só é sugerido para a
prova de Economia Brasileira Discursiva. Caso possua outro modelo de teclado
que funcione com a configuração necessária à produção textual dentro dos
padrões da língua portuguesa, poderá fazer uso do equipamento.
1.15 Posso mudar as configurações do meu computador e periféricos
(teclado, por exemplo) durante a prova?
Orientamos que toda a preparação necessária para a prova,
incluindo configurações no computador, sejam realizadas antes do início da
prova. É fundamental evitar qualquer imprevisto durante a prova.

1.16Será possível fazer as questões em ordem aleatória? Por exemplo,
pular uma questão por estar com dificuldade no desenvolvimento e
retornar nela depois, ou deixar em branco?
A ordem de feitura das questões é de opção do candidato.
Dentro do mesmo bloco de prova (por exemplo, prova de
Macroeconomia, prova de Estatística, etc), o candidato poderá
navegar entre as questões. Durante a prova, o candidato pode
mudar uma resposta que ele já havia marcado anteriormente.
Pode haver questões em branco, mas a prova inteira não pode f icar em
branco (Ver Manual do Candidato, “Seção VI, item 3”).
1.17 A respeito da prova de Economia Brasileira discursiva: Como vai se
dar a limitação da prova? Vamos ter acesso às questões discursivas antes
do prazo de 1 hora? A prova será digitada pelo candidato na plataforma
web online?
As opções de questões a serem respondidas na prova discursiva estarão
disponíveis para o candidato após a conclusão do prazo (tempo de 2 horas) da
prova de Economia Brasileira objetiva. A prova será digitada pelo candidato
na plataforma web online.
1.18
A prova vai ser em um nível mais difícil ainda por conta de ser
online?
Será de grau de complexidade e dificuldade semelhante aos das provas
presenciais.
1.19Posso enviar as respostas até quanto tempo antes do final da prova?
Quando o candidato quiser, ele poderá marcar as respostas e sair (salvar
e fechar) da prova. Uma vez fechado o sistema, o candidato não terá mais
acesso a sua prova e seu compromisso com o Exame ANPEC estará concluído
até a próxima prova. Para quem ficar até o final da prova, o sistema fecha
(salva e encerra) automaticamente ao findar o tempo para a realização de
cada prova.
1.20
Se eu terminar a prova antes do tempo, posso sair da frente da
câmera?
Terminada a prova o candidato encerra (salva e fecha) ele mesmo o sistema.
Uma vez fechado o sistema, o candidato não terá mais acesso a sua prova e
seu compromisso com o Exame ANPEC estará concluído até a próxima prova.
1.21 O que acontece se perder minha conexão com a Internet durante a
prova?
A prova funciona no modo de gravação automática e poderá ser retomada,
seguindo os mesmos passos iniciais, do ponto onde foi interrompida.
Caso ocorra interrupção de conexão com a Internet, o(a) candidato(a) deve
retornar à plataforma de prova assim que a conexão for restabelecida, por

meio do link enviado. Se a conexão demorar mais que alguns minutos para
ser restabelecida, o candidato deve rotear a internet/wi-Fi de alguma pessoa
próxima. O suporte técnico, cujo contato estará no Comprovante de Inscrição,
ao ser contatado pelo(a) candidato(a) que perdeu a conexão, tentará ajudálo, mas, o acesso à internet é de responsabilidade do candidato e o Exame
ANPEC não se responsabiliza por quedas de conexão e de energia que
impossibilitem a realização das provas online. O sistema recalculará o tempo
de prova, concedendo ao candidato um tempo adicional igual ao tempo da
falta de conexão até o limite máximo de 30 minutos.
Atenção: tais desconexões serão monitoradas e quaisquer atividades
suspeitas serão consideradas para as tomadas de decisão a respeito da
continuidade do candidato no processo seletivo.
1.22
O check-in deve ser feito na minha residência ou pode ser
realizado em meu computador, mas em outro lugar?
O Check-in (simulado) poderá ser feito de qualquer local. Orientamos que
seja utilizado o mesmo computador em que a prova será realizada, e que
sejam obedecidas as mesmas regras definidas para o ambiente físico onde o
candidato fará a prova. Esta ação tem o objetivo de ambientar o candidato na
plataforma, testar as configurações do seu computador e antecipar quaisquer
dificuldades relacionadas à plataforma e/ou seu computador.

2. O que é permitido durante a prova?
2.1 Poderei utilizar o telefone celular durante a prova?
Não. A não ser o computador, não é permitido utilizar-se de quaisquer
outros dispositivos eletrônicos (ex.: telefones celulares, pontos eletrônicos,
fones de quaisquer tipos, smartwatches, dispositivos bluetooth, dispositivos
de radiofrequência etc).
2.2 No caso de queda da internet, posso tentar rotear de um celular na
hora?
Ver Manual do Candidato, “Seção II, item 5.3.10.”
2.3 Poderemos utilizar tablet ou celular plugados no PC como webcam?
Sim.
2.4 Posso usar a câmera do notebook ou precisa ser webcam?
O candidato pode usar a câmera do notebook.
2.5 Rascunhos poderão ser utilizados durante a prova?
Rascunhos (folhas em branco) serão autorizados e apenas para fins de
elaboração de cálculos, gráficos, matrizes, mapas, fluxogramas. Durante a

realização da prova, o fiscal pode solicitar ao candidato a apresentação das
folhas, via webcam, para averiguação de conteúdo.
2.6 Poderei utilizar uma calculadora durante a prova?
Não é permitida a utilização de quaisquer calculadoras e/ou dispositivos
semelhantes durante a realização da prova. Ver Manual do Candidato, “Seção
VI, item 3” (não pode usar calculadora).
2.7 Régua poderá ser utilizada?
Sim. É permitido utilizar régua, desde que transparente.
2.8 Como deve ser o ambiente físico onde realizarei a prova?
Deve certificar-se de estar em um local calmo, com assento confortável,
em um ambiente bem iluminado, com seu rosto bastante visível.
2.9 No local onde farei a prova, pode haver pessoas que queiram falar
comigo e/ou que estejam em ambiente próximo. O que eu devo fazer?
O local onde o candidato estará acomodado deve ser considerado como
uma sala de provas durante toda a sua duração, não devendo ninguém falar
com o candidato, estar próximo e/ou emitir ruídos. A webcam deve ser ajustada
de forma que o rosto esteja plenamente visível para o fiscal durante toda a
prova. Quaisquer comportamentos suspeitos poderão levar à eliminação do
candidato do processo seletivo.
2.10
Existe um código de vestimenta (dress code) para a prova?
Embora seja uma prova online, que será realizada a partir do local de sua
preferência, deve-se estar devidamente vestido, uma vez que o candidato
será gravado. Recomendamos roupas casuais e confortáveis, não tendo
necessidade de se vestir formalmente (tome cuidado com roupas íntimas,
por exemplo).
2.11 Poderei ir ao toalete durante a prova?
Sim, paradas para ir ao toalete serão permitidas por um curto período de
tempo. Antes de deixar o recinto e para obter a devida autorização, o candidato
deve se comunicar com o fiscal pelo Chat da plataforma. Caso contrário, tal
atitude pode ser reportada como infração. Além disso, recomenda-se não se
ausentar, mais do que uma ou duas vezes durante toda a realização da prova,
pois não haverá reposição do tempo relativo ao período em que o candidato
deixou a prova.
A recomendação é para o candidato(a) ir ao banheiro antes do início das
provas.

3. Documentação / Resultados
3.1 Devo manter comigo um documento original de identificação, com
foto, ao realizar a prova?
Sim, desde antes de se sentar para a realização da prova, é obrigatório ter em
mãos o comprovante de inscrição e um documento original de identificação
com foto (conforme indicado em edital/ Manual do Candidato ao Exame de
Seleção ANPEC 2022). Em dado momento, o candidato deverá enviar uma
imagem do documento, via sistema, para ser autorizado a iniciar a prova.
3.2 Perdi meu RG. Posso usar Passaporte?
Sim. É permitido utilizar passaporte ou qualquer outro documento oficial
ORIGINAL com foto.
3.3 Como terei acesso às alternativas que marquei, para corrigir através
do gabarito que será disponibilizado posteriormente?
A partir das 14 horas do dia 05/10/2021, os gabaritos das provas objetivas
estarão disponíveis no endereço: http://www.anpec.org.br e o candidato
poderá acessar sua prova feita (com suas respostas), no Portal do Candidato.
Anotações das questões durante as provas são proibidas.

4. Questões Gerais
4.1 Professores precisarão acessar as provas para resolvê-las antes da
publicação do gabarito pra eventuais recursos?
Ninguém tem acesso às provas, exceto a coordenação do Exame ANPEC,
os elaboradores e o revisor da prova. O procedimento é o mesmo observado
para provas presenciais do Exame ANPEC.
4.2 Como uma prova que a responsabilidade recai quase totalmente
para o candidato (infraestrutura e riscos), custa 400/450 reais? Foi cogitada
uma redução do valor da prova esse ano? Haja vista as dificuldades
financeiras causadas pela pandemia, por exemplo.
O Exame ANPEC conta com 21 profissionais, entre elaboradores de
provas, revisores de provas, programadores, secretária e coordenador. Há
outros custos, relacionados a, por exemplo, impostos, tarifas bancárias,
diagramação das provas, consulta ao CadÚNico (há o pagamento de
boleto no valor de R$ 10,60 que, contudo, não cobre o custo total da
consulta), programação visual de cartazes, xerox, passagem aérea,
material permanente e de consumo, remuneração (despesa operacional)
da fundação que administra e gerencia as contas do Exame e presta
assistência contábil e jurídica, entre outros. Nos últimos anos o Exame
ANPEC foi deficitário, mas, em função da pandemia e da atenção do
Conselho Deliberativo da ANPEC para com a situação dos potenciais
candidatos, muitas vezes de vulnerabilidade, o Conselho Deliberativo

manteve para este ano o mesmo valor da taxa de inscrição dos anos de
2020 e 2019.
4.3 Não seria o caso de dedicar mais dias à realização das provas?
Em geral, exames de seleção online duram um dia. O Exame ANPEC terá
dois dias de provas.
4.4
Algum Centro vai utilizar meios próprios em paralelo com a
ANPEC para a seleção de candidatos?
Os Centros podem usar outros critérios para a seleção de seus candidatos.
Favor ler o Manual do Candidato.
4.5 Existe alguma limitação geográfica? Candidatos que se encontram
fora do país tem alguma limitação nesse sentido?
Não.
4.6 Poderia explicar melhor sobre as rodadas de convites?
Favor ler o Manual do Candidato, “Seção IV, item 4 – Confirmação de Aceite
pelo Candidato”.
4.7 Vai ser disponibilizado atestado de ausência para aqueles que
estão trabalhando na pandemia?
O Exame ANPEC não fornece atestado de ausência ou de presença, mas
após sua inscrição o candidato terá acesso ao seu comprovante de inscrição,
onde constará as datas das provas e os dados do candidato, tais como nome
completo e RG.
4.8 A correção da prova sendo online será mais rápida?
Ver as datas no Manual do Candidato.
4.9
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.
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 30 de setembro e/ou 01
de outubro, o que poderia ferir o princípio de isonomia do exame.
4.10 No edital fala que o candidato não pode ter contato com pessoas.
Mas e se alguém passar no fundo? Sei que é evitável mas para quem não
mora sozinha não dá para garantir que não acontecerá, principalmente
se o cabo da internet ficar na sala de casa. haverá penalização para isso?
Em princípio, não haverá penalização, mas o fiscal poderá entrar em contato
com o candidato. Por fim, os relatórios do sistema (inteligência artificial) e do
fiscal serão posteriormente avaliados por uma comissão do Exame ANPEC.

5. Questões Técnicas
5.1 O exame ficará salvo nos computadores?
O exame será salvo no sistema da plataforma web.
5.2 Se a conexão com a internet do candidato cair, a questão que o
mesmo estava resolvendo será trocada??
A questão não será trocada.
5.3 Tem tolerância para caso de queda de internet?
Ver Manual do Candidato, “Seção II, item 5.3.10”.
5.4 É preciso reiniciar o computador toda vez que a internet cair? É uma
obrigação?
Não é necessário reiniciar a máquina. Ver Manual do Candidato, “Seção II,
item 5.3.10”.
5.5 Mas se for o caso de perder conexão antes mesmo do início da
realização da prova.
Ver Manual do Candidato, “Seção II, itens 5.1.4, 5.1.7 e 5.3.10”.
5.6 Será possível fazer o exame com computadores rodando Linux?
Ver Manual do Candidato, “Seção II, item 5.2.1”. Não obstante, o candidato
pode tentar fazer as provas usando o Linux, mas, o Exame ANPEC não garante
a ausência de problemas, sendo de responsabilidade do candidato a opção
pelo Linux.
5.7 O sistema é inteligente o suficiente para identificar o tipo de
movimento, ou vou ser desclassificado só de pegar um lápis e mexer para
pegar alguma coisa?
O candidato não será desclassificado por se movimentar. Os candidatos
terão que fazer cálculos usando lápis ou caneta e papel, etc., logo, o candidato
não será desclassificado por estar realizando cálculos, etc. Porém, o sistema
pode acusar comportamento anormal de algum candidato e o fiscal de
prova irá verificar o que está ocorrendo. Os fiscais de prova estarão, de modo
remoto, acompanhando (visualizando) os candidatos durante todo o tempo
de realização das provas.
5.8 O edital não especifica sobre modelo/característica da webcam.
Como será tratado o caso de resolução ruim?
A webcam tem que ter uma resolução que permita uma identificação
razoável do candidato

5.9
Vai ter como testar o software com antecedência para
verificar se há conflito com algum outro software previamente instalado
na máquina?
Sim, haverá a realização de uma prova simulada com todos os candidatos
inscritos nos dias 22 e 23/09/2021. Ver Manual do candidato “Seção II, item
5.1.11”.
5.10
Caso eu tenha problema com um desktop, por exemplo, poderá
mudar para um notebook? Ou o equipamento deve ser só um?
Poderá mudar o equipamento após solicitar ao fiscal de prova a mudança,
e este permitir. Porém, apenas um equipamento poderá estar ligado, isto é,
não pode haver dois ou mais equipamentos ligados ao mesmo tempo.
5.11
Como será em relação ao porte de celular?
O celular(s) deve permanecer desligado durante a realização das provas.
Em caso de perda de conexão, se precisar usar o celular para rotear a internete/
WiFi, o candidato pode ligar o celular e após o roteamento o celular deve ficar
fora do alcance visual e a pelo menos dois metros de distância do candidato.
Havendo perda de conexão o candidato poderá também ligar o celular para
entrar em contato com o suporte técnico do Exame ANPEC (ver Manual do
Candidato, “Seção II, item 5.3.10”).
5.12
Como que é esse critério de desclassificação automática para
comportamentos “estranhos”? Isso vai ser transparente para nós?
Não há desclassificação automática. O candidato não será desclassificado
por se movimentar. Os candidatos terão que fazer cálculos usando lápis
ou caneta e papel, etc., logo, o candidato não será desclassificado por estar
realizando cálculos, etc. Porém, o sistema pode acusar comportamento
anormal de algum candidato e o fiscal de prova irá verificar o que está
ocorrendo. Os fiscais de prova estarão, de modo remoto, acompanhando
(visualizando) os candidatos durante todo o tempo de realização das provas.

6. Fraudes e Fiscalização
6.1 O que são considerados movimentos suspeitos? Teremos acesso de
como será esse monitoramento?
O sistema de inteligência artificial identifica padrões de comportamentos
típicos e atípicos. O fiscal de prova também estará avaliando os
comportamentos e não tomará decisões radicais, entrando em contato com
o candidato em um primeiro momento por meio de chat online.
6.2 O sistema realmente vai ser eficiente contra cola online? Por exemplo,
o software identifica caso alguém abra o zoom e espelhe sua tela, ou abra
o whatsapp web, ou o software do whatsapp no computador?

Sim, o sistema identifica estas ações, como também qualquer outra ação
ligada à navegação do candidato.
6.3 No caso da possibilidade do uso de rascunho, o que impede o
candidato de ter consigo anotações prévias?
O que se pode fazer neste caso é o uso da inteligência artificial e o
acompanhamento do candidato pelo fiscal de prova. Os fiscais de prova
estarão, de modo remoto, acompanhando (visualizando) os candidatos
durante todo o tempo de realização das provas. O fiscal poderá, em qualquer
momento, solicitar ao candidato para mostrar suas anotações, cálculos,
etc. Por fim, os relatórios do sistema (inteligência artificial) e do fiscal serão
posteriormente avaliados.
6.4 Com relação ao ambiente em que o aluno está, como garantir que
não existem anotações, lousas e afins?
O que se pode fazer neste caso é o uso da inteligência artificial e o
acompanhamento do candidato pelo fiscal de prova. Os fiscais de prova
estarão, de modo remoto, acompanhando (visualizando) os candidatos
durante todo o tempo de realização das provas. O fiscal poderá, em qualquer
momento, solicitar ao candidato para mostrar suas anotações, cálculos,
etc. Por fim, os relatórios do sistema (inteligência artificial) e do fiscal serão
posteriormente avaliados.
6.5 Se a conexão com a internet do candidato cair, como garantir que,
ao voltar, o candidato não terá usado da fraude com a possibilidade dele
mesmo ter desligado a própria internet?
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.
6.6 Os fiscais serão escolhidos de forma aleatória ou vai ser alguém do
centro que eu escolhi?
Os fiscais são pessoas treinadas para este tipo de tarefa. Foram contratados
fiscais que já realizaram com êxito esta tarefa de fiscalização nas provas do
Exame ANPEC do ano passado.

