
                      
 

PROFMAT/SEDUC 

Instruções Relativas à Prova Online e às Arguições 

Terceira Etapa do Processo Seletivo 

Cara(o) Candidata(o) 

Estamos chegando à etapa final do processo seletivo desta Edital PROFMAT, convênio SBM/SEDUC, um percurso que 
tem sido de aprendizado para todos os envolvidos, dado o pioneirismo no formato e no alcance da ação, com uma oferta 
recorde de vagas destinadas à rede pública estadual de ensino.  

Alguns esclarecimentos são necessários para tranquilizar a todos e dirimir dúvidas. 

AS ETAPAS E A CLASSIFICAÇÃO 

1. Não houve eliminações nas duas primeiras etapas: todos que tiveram as inscrições homologadas continuam 
aptos a participar da terceira etapa (prova online e arguições). 

2. As classificações DEFINITIVAS só serão definidas com as notas das TRÊS etapas. Portanto, a classificação 
atual, que leva em conta o resultado da primeira etapa, apenas atende ao que foi definido no item 5.4.1 do edital 

https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2021/02/edital_profmat.pdf 

3. A nota final será obtida por média ponderada das notas nas três etapas.  
4. A nota da terceira etapa será calculada a partir do desempenho na prova online e nas arguições. 
5. A prova online consistirá em 25 questões de múltipla escolha e 5 questões discursivas. 
6. A prova será disponibilizada no portal do PROFMAT no CED na noite do domingo, dia 21/03. Confira em 

https://www.ced.seduc.ce.gov.br/profmat/ 

7. As arguições ocorrerão nos dias 22, 23 e 24/03, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00.  

EQUIPAMENTOS E O SISTEMA DE APLICAÇÃO DA PROVA ONLINE 

1. Leia atentamente o Edital, especialmente os itens 5.6 e seus subitens de 5.6.1 a 5.6.9 sobre o programa, sobre o 
equipamento necessário para a prova e a conduta do candidato durante sua aplicação. 

2. Para realizar a prova, o candidato deve acessar o sistema da Primeira Escolha com a chave e código oficial, que 
são pessoais e intransferíveis. Esses códigos foram enviados em mensagens individuais. Verifiquem em suas 
caixas postais mensagem enviada por  

profmat-selecao@prof.ce.gov.br 

3. Aqueles que não tiverem recebido a mensagem com chave e códigos de acesso, enviem mensagem o quanto 
antes para o mail 

profmat-selecao@prof.ce.gov.br 

escrevendo, no assunto da mensagem, “Código não recebido”. No corpo da mensagem, informe o e-mail para o 
qual deseja que enviemos o código. Se não recebeu o código, não deixe de escrever essa mensagem até 15:00 
do sábado, dia 20/03. 

4. Na mensagem enviada com o código oficial (para realização da prova), enviamos também um código simulado: 
este código deve ser usado para acessar o sistema da Primeira Escolha, conhecer o ambiente da prova e verificar 
se seu computador atende às especificações necessárias para a realização da prova. 
 

5. Lembre-se que, conforme o Edital, seu computador (laptop ou desktop) deve ter as seguintes configurações, que 
devem ser verificadas por você ANTES da realização da prova online: 
 



                      
• sistemas operacionais Windows 10 ou superior, MacOS Mojave ou superior;  
• conexão de Internet: 1 Mbps ou superior;  
• recomendado, ao menos, 500MB de RAM livre;  
• teclado português (Brasil ABNT ou ABNT 2);  
• webcam e microfone funcionando e ativados. 

 
6. Em relação às especificações técnicas, lembramos que  

 
• não será possível realizar a prova em dispositivos móveis (tablets, smartphones ou chromebooks). 
• A prova não poderá ser realizada se a webcam ou o microfone do computador não puderem ser ativados. 
• Será necessário o download de um browser de segurança, o Pi-Browser, para a realização da prova, o que 

você deve fazer acessando o endereço a seguir: 

site.primeiraescolha.com.br/pi-browser 

(caso o link não direcione ao site, por favor, copiar e colar em seu navegador) 

• Para instalar o Pi-Browser, basta descompactar o arquivo baixado no site acima e seguir as instruções 
padrão de seu sistema operacional. 
 

7. Das 8:00 do dia 19/03 às 18:00 do dia 20/03, utilize a chave e o código simulado para acessar um simulado e 
testar o sistema. É essencial testar o sistema para ter certeza de que seu dispositivo irá funcionar para a prova. 
 

8. Se tiver qualquer problema, entre em contato com suporte@primeiraescolha.com.br. 

 
APLICAÇÃO DA PROVA ONLINE 
 

1. Deve-se reservar um momento adequado, com tempo suficiente e em ambiente tranquilo para realizar a prova. 
Você deverá iniciá-la às 14:00 do dia 21/03/2021 e, após iniciá-la, terá 2 horas e 30 minutos para concluí-la, 
não podendo finalizá-la após às 17h. 

2. Leia atentamente o Edital, especialmente o item 5.6 e todos os subitens, do 5.6.1 ao 5.6.9, sobre os detalhes da 
prova e sobre as exigências de conduta durante sua aplicação. Os candidatos não podem alegar desconhecimento 
das regras, cuja violação implica desclassificação no processo. 

3. Você deve realizar a prova em local reservado, no qual não é permitido(a): 
a. a presença de outras pessoas; 
b. portar celular ou dispositivos de comunicação; 
c. materiais de consulta de qualquer tipo; 
d. cadernos, blocos de papel ou similares. O candidato pode fazer uso de uma folha de papel A4, como 

está descrito no Edital, item 5.6.6.7, exibindo-a ao fiscal antes de começar a usá-la; 
e. portar ou utilizar calculadora, exceto a disponibilizada pelo próprio sistema. 

4. Também não é permitido ao longo da realização da prova: 
a. usar fones de ouvido, headsets ou protetores auriculares; 
b. usar ou portar celulares, smartphones ou tablets; 
c. usar relógio de pulso ou de mesa, em particular smartwatches; 
d. usar monitores auxiliares; 
e. transmitir qualquer informação ou copiar qualquer conteúdo das questões. 

5. É permitido o uso de qualquer recurso equivalente a um mouse, o que inclui tela touchscreen e mesa 
digitalizadora. Observação: apesar de permitidos, a Comissão de Seleção esclarece que tais recursos não são 
uma exigência do PROFMAT para realização das provas. 

6. Ao acessar o sistema, você deverá segurar, próximo ao seu rosto e voltado para a câmera do seu computador, 
um documento de identificação com foto, por dez segundos, para autenticação de sua identidade.  

7. Durante a prova, você deve manter-se o tempo todo em frente à tela e olhando para ela. Caso seja necessário ir 
ao banheiro, pause a prova; ao voltar, acesse novamente e você irá continuar de onde parou. Por segurança, sua 
prova poderá ser bloqueada, se você a fechar ou se desconectar-se da internet.  



                      
8. A Primeira Escolha irá coletar imagem, áudio e informações do ambiente da prova para aferir a honestidade 

intelectual do respondente ao longo da prova; coletaremos também informações digitais que serão armazenadas 
em servidores seguros e utilizadas exclusivamente para esta finalidade. 

9. A Primeira Escolha se reserva o direito de usar tecnologia para fazer o monitoramento digital ao longo da 
realização da prova, com algoritmos de inteligência artificial combinada com intervenção humana para analisar 
as informações coletadas neste monitoramento e validar o cumprimento dos requisitos de honestidade 
intelectual. 

10. Se todos os requisitos de honestidade intelectual exigidos pela prova não puderem ser validados, o resultado 
será anulado e não terá validade. 

11. Se precisar de assistência sobre questões técnicas, entre em contato com a equipe da Primeira Escolha pelo e-
mail suporte@primeiraescolha.com.br.  

12. As questões de múltipla escolha e as questões discursivas abrangem assuntos da Matemática Básica escolar, 
nos tópicos enumerados no edital, item 5.6.2. Além disso, as questões discursivas podem envolver alguns 
aspectos metodológicos do ensino de Matemática. 

13. As respostas das questões discursivas podem ser escritas diretamente no sistema, usando o teclado. Não há 
necessidade de escrever as respostas em papel e digitalizá-las. O papel pode ser usado apenas para rascunho. 
As respostas serão escritas e armazenadas diretamente no sistema. Essas questões foram elaboradas de modo a 
não exigir o uso de caracteres especiais e de notação matemática elaborada. O uso do teclado padrão pode 
permitir escrever suas soluções, sem a necessidade de transcrever todos os cálculos ou procedimentos 
necessários feitos no rascunho. 

14. A prova online, sem gabarito e sem soluções, será disponibilizada na noite do dia 21/03, na página do 
PROFMAT no CED 

https://www.ced.seduc.ce.gov.br/profmat/ 

 

ARGUIÇÕES ORAIS 

Todos os candidatos com inscrições homologadas devem participar, após a prova online, das arguições nos dias 22, 23 
e 24/03, em dois turnos, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, nos três dias. 

1.Serão abertas salas de videoconferência  (via Google Meet), cujos links serão informados na página  

https://www.ced.seduc.ce.gov.br/profmat/ 

2. As arguições serão individuais, com duração MÁXIMA de 20 minutos cada, realizadas por uma dupla de 
examinadores.  

3. No início de cada arguição, serão sorteadas 2 das 30 questões, de múltipla escolha ou discursivas. 

4. Os horários das arguições, os números das salas e os links de acesso a essas salas serão informados até a noite do dia 
21/03, na página  

https://www.ced.seduc.ce.gov.br/profmat/ 

Essas informações serão, também, enviadas para os e-mails dos candidatos cadastrados. Recomendamos que fiquem 
atentos a esta informação.  

5. Os horários e as salas devem ser RIGOROSAMENTE respeitados pelos candidatos.  

6. Em caso de dúvidas ou de dificuldade de acesso à sala, escreva para  

profmat-selecao@prof.ce.gov.br 

colocando, no assunto da mensagem, seu nome como registrado na inscrição e a frase “acesso ”. 

7. Em cada sala, haverá  técnico(a) do CED para prestar suporte e orientação.  



                      
8. Na arguição, o uso de papel (comprovadamente em branco), lousa, mesa digitalizadora ou suportes similares são, em 
princípio, permitidos, desde que os examinadores sejam avisados e que eles aprovem esse uso, verificada a adequação 
aos termos do edital. 

9. Recomendamos que o candidato se prepare, previamente, para estruturar suas respostas em um tempo de 16 
minutos, de modo a permitir uma margem de segurança em caso de atrasos, problemas técnicos ou outros motivos de 
força maior. 

10. Não serão admitidos, por óbvio, atrasos que possam inviabilizar os intervalos de 20 minutos definidos previamente 
para cada candidato. 

 

 


