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Caro(a) candidato(a), 

 

Bem-vindo(a) ao 51º Exame para Obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e 

Traumatologia (TEOT). As provas deste exame serão realizadas em duas etapas: parte teórica e 
parte teórico-prática. Ambas serão aplicadas em ambiente exclusivamente on-line.  

A Primeira Escolha é responsável pela aplicação das provas, bem como pelas etapas de 
planejamento, de preparação e de processamento e apuração dos resultados, juntamente e sob 
supervisão da CET – SBOT. 

Este manual tem por objetivo informar os postulantes ao exame do TEOT os procedimentos 
para realização das provas. Aqui encontram-se as instruções básicas e orientações para que você 
possa realizar suas provas com todo preparo técnico e tranquilidade. Todas as informações 
deste documento se baseiam, mas não esgotam, o que se prevê no Edital do 51° exame para 
obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) e no Aditivo ao 
Edital, ambos publicados em https://sbot.org.br/. 

As provas on-line ocorrerão com monitoramento remoto, com acompanhamento em tempo real 
pelos fiscais de prova, por meio da câmera e do microfone do dispositivo de cada candidato, 
sem qualquer atividade presencial, com total controle da honestidade intelectual e total 
atendimento aos protocolos de biossegurança. 

A equipe Primeira Escolha permanece à disposição para atender e dar todo suporte necessário 
pelos seguintes canais: 

• [E-mail] suporte@primeiraescolha.com.br 

• [WhatsApp] (11) 99177-5375 (adicione em seus contatos, não recebe ligações) 

 

Desejamos a todos e todas um ótimo exame! 
Equipe Primeira Escolha 

 

mailto:suporte@primeiraescolha.com.br
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Conforme edital, para o acesso e realização do exame o candidato deve providenciar um 
computador com acesso à internet para realizar as provas, com velocidade de conexão mínima 
de 10 Mbps. Pode ser um computador de mesa (desktop) ou portátil (laptop), com sistema 
operacional Windows 10.64 ou acima, ou MacOS Mojave ou acima. O equipamento deve contar 
com câmera (webcam) e microfone.  

Não é possível realizar as provas em dispositivos móveis, tais como tablets, iPads ou celulares. 

Em seguida deverá baixar e instalar o browser de segurança acessando o link:  

http://site.primeiraescolha.com.br/pi-browser. 

Para instalar o Pi-Browser, basta descompactar o arquivo baixado no site acima e seguir as 
instruções padrão de seu sistema operacional. Recomendamos que você salve o browser de 
navegação instalado (arquivo executável) na área de trabalho de seu computador. Isso facilitará 
a localização do arquivo para a realização de suas provas. 

A Primeira Escolha irá enviar via e-mail e WhatsApp aos candidatos as informações e 
instruções de acesso ao sistema, caso não receba tais comunicações é imprescindível o contato 
imediato com a equipe de suporte.  

Todas as dúvidas e incompatibilidades devem ser única e exclusivamente resolvidas com o 
suporte técnico da Primeira Escolha, pelos canais de atendimento indicados na página 2. 

Atenção: A SBOT e a EBAE – Primeira Escolha não se responsabilizam por eventuais falhas ou 
mal funcionamento no dispositivo do candidato que impeça o funcionamento do sistema de 
testes, a captura íntegra do áudio e/ou das imagens de sua sessão de prova. 

 

 

 

  

http://site.primeiraescolha.com.br/pi-browser
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A etapa de Teste do Sistema tem por objetivo proporcionar uma experiência, em relação ao uso 
do sistema, similar à etapa da prova. Não pretende testar seus conhecimentos, mas sim permitir 
que o candidato conheça e teste o funcionamento de seu dispositivo e conexão para realizar a 
etapa de prova on-line com tranquilidade. 

É obrigatório realizar o Teste do Sistema previamente à data das provas on-line para que se 
possa receber eventual suporte técnico que se faça necessário. As instruções e códigos de acesso 
serão enviadas para cada candidato pela equipe de suporte da Primeira Escolha. 

O teste do sistema deverá ser realizado com o mesmo equipamento e, de preferência, no mesmo 
local em que será realizada a prova teórica on-line. 

Atenção: não será aceita a alegação de impossibilidade de realização do Teste do Sistema como 
justificativa de incompatibilidade ou impossibilidade de acesso adequado no dia da realização 
das provas on-line.  

No período abaixo, reserve um tempo para realizar o Teste de Sistema, o que não deve lhe 
consumir mais do que 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISPONIBILIDADE DO TESTE DO SISTEMA 

Início: 30/01/2022 14h 

Término: 04/02/2022 14h 
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Recomenda-se ao candidato acessar o sistema digital on-line com, no mínimo, 60 minutos de 
antecedência, para testar seu computador e acesso à internet, assegurando-se de que tem os 
recursos necessários para realizar as atividades e interações.  Se necessário qualquer suporte, 
devem ser utilizados os canais de atendimento listados na página 2 deste documento. 

 

Prova Início* Término* 

Teórica On-line 13h 17h 

Teórico-Prática On-line 17h30min 19h30mi 

*Todos os horários estão no fuso de Brasília (GMT-3) 

Atenção: a prova de exame físico e de habilidades (presencial) que estava prevista para os dias 
17/02/2022 e 19/02/2021 foi substituída pela prova Teórico-Prática On-line, tendo sido 
revogados os itens 3.2, 3.3 e 3.4 do edital inicialmente publicado, conforme aditivo publicado 
pela SBOT em seu site no dia 10/01/2022.  
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Prova Formato Peso Nota máxima 

Teórica On-line 100 questões 60% 6,00 

Teórico-Prática On-line 12 casos clínicos, 
cada um com 4 

questões 

40% 4,00 

Pontuação Total  100% 10,0 

Trabalho Científico 
(pontuação extra) 

  1,0 

Nota Final = Pontuação Total + pontuação extra do Trabalho Científico 

Serão considerados aprovados no exame os candidatos que obtiverem nota final igual ou 
superior a 6 (seis) pontos inteiros e atingirem, no mínimo, 50% de acertos em cada uma 
das provas do exame (teórica e teórico-prática). 
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Ao acessar o sistema, você deve inserir seu CPF no campo indicado, para verificar se a câmera e 
o microfone do seu computador estão funcionando. Esse processo requer alguns segundos para 
que o sistema capture a sua imagem e você possa prosseguir. 

A seguir, para iniciar a sua Prova:  

• você deverá preencher os dados de login solicitados pelo sistema: CPF, Código da 
Avaliação e Chave de Acesso, informações que serão enviadas individualmente para 
cada candidato via e-mail  

• e validar microfone e câmera para dar início ao monitoramento digital. 

Tão logo o sistema solicite, 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. 

Não será possível optar pela ordem das questões, você deverá seguir a predefinição do sistema. 
Também não será possível deixar uma questão em branco e depois retornar para respondê-la. 
Cada questão deve ser respondida e enviada para acesso à próxima questão da prova. 

Durante as provas, você deve manter-se o tempo todo em frente à tela e olhando para ela. Caso 
seja necessário ir ao banheiro, pause o sistema e, ao voltar, você irá continuar de onde parou. 
Por segurança, sua Prova poderá ser bloqueada se você o fechar ou se desconectar muitas vezes. 

Se precisar se comunicar com o fiscal de provas, você poderá fazê-lo por meio de mensagem de 
texto, no próprio sistema. Essa opção é oferecida no momento de finalização de cada questão. 
Sua mensagem será visualizada em tempo real pelo fiscal e respondida também via mensagem 
de texto. 

É necessário permanecer, no mínimo, 30 segundos em cada questão da prova teórica, 
perfazendo um tempo mínimo total da prova de 50 minutos, não sendo possível concluí-la 
antes deste tempo. Candidatos que permanecerem no sistema por menos de 50 minutos, 
independentemente da quantidade de questões respondidas, terão sua prova invalidada e serão 
desclassificados. Isso vale também para a prova teórico-prática, sendo necessário permanecer 
pelo menos 24 minutos nas questões desta avaliação. 
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Para garantir a integridade e participação de todos com total honestidade intelectual, o Edital 
prevê algumas regras que você deve cumprir: 

• NÃO É PERMITIDA a presença de outras pessoas 

• NÃO É PERMITIDO portar celular ou dispositivos de comunicação; 

• NÃO É PERMITIDO portar materiais de consulta; 

• NÃO É PERMITIDO portar materiais para escrever ou fazer rascunhos; 

• NÃO É PERMITIDO portar ou utilizar calculadora, exceto a disponibilizada pelo 
próprio sistema; 

• NÃO É PERMITIDO o uso de fones de ouvido ou protetor auricular; 

• NÃO É PERMITIDO portar usar relógio de pulso ou de mesa; 

• NÃO É PERMITIDO transmitir qualquer informação ou copiar qualquer conteúdo das 
questões; 

• NÃO É PERMITIDO o uso de boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. 

• NÃO É PERMITIDO ao candidato se ausentar da frente da câmera ou impedir que ela 
capture a imagem de seu rosto em algum momento da realização da prova, a não ser 
que tenha pausado a realização da prova no sistema digital on-line. 

• O microfone do dispositivo do candidato deve capturar o áudio de seu ambiente 
durante toda a prova, NÃO PODENDO ser colocado no mudo em nenhum momento 

• NÃO É PERMITIDO ao candidato o espelhamento da tela de seu dispositivo em 
monitores auxiliares. 

 

Para dirimir quaisquer dúvidas, a simples detecção de qualquer meio, dispositivo ou aparelho 
que possa gerar comunicação com e do candidato durante as provas implicam em bloqueio e 
desclassificação do exame. Mesmo que uma eventual detecção de possibilidade de comunicação 
ocorra posterior à realização do exame, implicará em desclassificação do candidato.  
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• Ajustar a webcam de seu computador de forma que seu rosto esteja plenamente visível 
para o fiscal durante todo o teste. 

• Retomar suas provas, em caso de uma falha de energia ou de conexão com a 
internet, a partir da questão subsequente àquela em que parou quando houve a 
interrupção. 

• Tomar água e se alimentar (em recipientes transparente). 

• Ir ao banheiro desde que tenha pausado a realização da prova no sistema digital on-
line. 

 

ATENÇÃO: O candidato é responsável por seguir todas as orientações e procedimentos do 
sistema digital utilizado para aferição e validação de seu desempenho nas provas, os quais 
constituem coleta de informações para documentação de seus resultados e comprovação de sua 
validade. A eventual falta ou indisponibilidade de qualquer informação necessária à validação 
dos resultados implica em sua anulação e consequente desclassificação do candidato. 
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1. Onde encontro o código da avaliação a minha chave de acesso?  

No e-mail enviado com as instruções da prova. A chave de acesso será um código com 6 dígitos 
composto por letras (maiúsculas e minúsculas) e números. Ela deverá ser inserida no sistema da 
realização da prova respeitando as maiúsculas e minúsculas.  

 

2. Para a realização da prova é necessário fazer o download do Pi Browser? 

Sim, é necessário realizar o download no link: http://site.primeiraescolha.com.br/pi-browser 

 
3. Como funciona o Pi Browser? 

O Pi-Browser controla o computador de modo que apenas o teste possa ser acessado durante sua 
realização, sem que o usuário consiga acessar simultaneamente qualquer outra aplicação, software ou 
janela. Ele também bloqueia cópia ou transferência de conteúdo para de dentro para fora e de fora 
para dentro das janelas que ele exibe. 

 
4. Um teste que requer Pi Browser pode ser feito no celular? 

Não, o Pi-Browser só funciona em computador (desktop ou laptop). 

 
5. O que é o sistema de Monitoramento Digital da Primeira Escolha? 

O Monitoramento Digital da Primeira Escolha consiste na coleta de dados durante a sessão de teste, 
do computador, do usuário e do ambiente físico em que ele se realiza. Especificamente, são coletadas 
informações dos processos ativos no computador, das interações feitas na tela, das imagens da 
webcam e do áudio do microfone. Estes dados são analisados por algoritmos de inteligência artificial e 
passam por uma auditoria humana. 

  

http://site.primeiraescolha.com.br/pi-browser
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6. Qual é a política de privacidade da Primeira Escolha em relação ao monitoramento 
digital? 

Testes realizados remotamente online com exigência de segurança requerem não apenas que o 
usuário responda as questões, mas também que comprove que o fez com lisura e honestidade 
intelectual. O Monitoramento Digital da Primeira Escolha está a serviço do usuário para 
documentar seu comportamento durante o teste, o que serve para validar o seu resultado. 

Dessa forma, a Primeira Escolha somente utiliza as informações coletadas em uma sessão de teste 
para auditoria da honestidade intelectual do usuário durante sua realização, sem qualquer utilização 
para outra finalidade e sem compartilhamento com terceiros. 

 
7. Consigo acessar a prova uns minutos antes? 

Não, a prova ficará disponível para acesso pelos candidatos a partir do horário divulgado como 
horário inicial da prova. 

 
8. Caiu a internet. Vou conseguir voltar e fazer aquela questão? 

Não, ao voltar o sistema retomará a prova na questão seguinte. 

 
9. Minha prova está bloqueada. O que eu faço? 

Você deve entrar em contato com o time de suporte da Primeira Escolha e verificar o que aconteceu.  

 
10. Por que não posso deixar o celular comigo durante a prova? 

Para evitar comunicações de qualquer espécie, é proibido ao candidato manter o celular consigo 
durante a realização da prova. Como consta em nosso edital, outros utensílios eletrônicos, como 
ponto auditivo e calculadora também são proibidos. 

 
11. Tenho que fazer a prova em um cômodo sozinho? 

O candidato deve realizar todas as interações digitais on-line de todas as etapas das duas fases em 
ambiente silencioso e sem a presença de qualquer outra pessoa no mesmo ambiente. A simples 
presença de outrem ou detecção de imagem ou voz além da sua própria implica em eliminação e 
desclassificação automática do candidato.  
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12.  Vou poder comer durante a prova? 

É permitido ao candidato portar garrafa transparente com água ou qualquer líquido que deseje 
consumir ao longo das provas, bem como alimentos. 

 
13.  Eu posso ir ao banheiro durante a prova? 

O software disponibiliza a opção de pausar o teste, para que o candidato possa ir ao banheiro. Na 
hora de seu retorno, ele continuará fazendo a prova a partir de uma questão que ainda não teve 
acesso. 

 
14. Tem limite de vezes que posso ir ao banheiro? 

Não há um limite pré-estabelecido. Contudo, o candidato deve observar que seu tempo total 
conectado com a plataforma de testes esteja dentro da janela disponível para a prova. 

 
 

15.  Vai ter alguém me vigiando o tempo todo, como se eu estivesse na sala da prova 
presencial? 

Sim, os candidatos serão monitorados via software e por monitores humanos durante a realização da 
prova. Eles estarão presentes para avaliar o comportamento dos candidatos. 

 
16. Eu posso fazer print de tela para comparar o gabarito da prova? 

Não. O candidato não pode deixar a prova com anotações de nenhuma espécie. Incluindo prints de 
tela. Da mesma forma, não será possível fazer qualquer transmissão do conteúdo da tela por qualquer 
meio.  

 
17. E se alguém entrar na sala em que eu estou por engano? 

Da mesma forma que acontece na prova presencial, o candidato precisa permanecer incomunicável. 
Sendo assim, qualquer pessoa que entrar na sala, fora o candidato, durante a realização da prova, 
implicará na desclassificação do candidato. 
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18. E se cair a internet ou a energia aqui em casa? Posso mudar de local? 

Sim. Pedimos que o candidato tenha planos de contingência para eventualidades imprevistos como 
energia e conexão. Nesse caso, desde que avisado pelo software, será possível fazer a prova em outro 
lugar, desde que ele respeite as regras de isolamento previstas no edital.  

 
19. Se minha internet cair e eu me desconectar, vou ser desclassificado? 

Não. A queda da internet configura em pausa na prova. Quando o computador estiver novamente 
conectado, o software retomará a prova de uma questão aleatória. 

 
20. Percebi que respondi errado. Posso voltar na questão? 

Não, é possível retornar para questões já respondidas. 

 
21. Posso repetir a questão em voz alta? Eu tenho esse hábito? 

Não. É exigido silêncio absoluto, para a prova on-line, o candidato somente poderá falar quando for 
solicitado ao mesmo que explique seu raciocínio em alguma questão específica. 

 
22. Eu tenho mais de uma tela em casa. Posso usar? 

Não. O software irá mostrar a prova somente no monitor principal. Sendo assim, as demais telas 
ficarão brancas. 

  
23. Eu posso avançar a pergunta e deixá-la sem responder para voltar nela depois? 

Não é possível navegar entre as questões do bloco. 

 
24. Como faço para ter acesso ao gabarito da prova? 

O gabarito das provas teórica e teórico-prática online serão divulgados após o término das provas, 
juntamente com caderno de questões, até o final do dia 13/02/2022, momento a partir do qual será 
deflagrado o início da contagem do prazo recursal. 

 
25. Como vou saber se fui aprovado? 

A lista de aprovados será disponibilizada no site SBOT (www.sbot.org.br) até 01 de abril de 2022. 

  



 

Propriedade da EBAE – Primeira Escolha, reprodução proibida. 

[15] 

 
 
 

Boa Prova! 

 

 

 

 

 

 

 


