COMUNICADO SOBRE O CÁLCULO DA PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DA 1ª ETAPA DO
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO PM DA CARREIRA DE PRAÇAS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (PMCE)
O Instituto AOCP informa que, os candidatos devem atentar-se ao Edital de Abertura nº. 01/2016 para o
cálculo da pontuação da prova objetiva da 1ª etapa, conforme instruído nos seguintes subitens:
10.21.1 O julgamento de cada item da prova objetiva será CERTO ou ERRADO, sendo atribuído o valor de
1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial.
10.21.2 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco ou com duas marcações;
10.21.3 Será descontado o valor de 1 (um) ponto para cada 2 (dois) itens marcados em desacordo com o
gabarito oficial, dentro de cada caderno.
Para melhor entendimento, exemplificamos um caso hipotético abaixo:

Área de Conhecimento

Língua Portuguesa

Total de marcações em
acordo com o gabarito
oficial – pontuação positiva

Item em branco
ou com duas
marcações –
não há
pontuação neste
caso

Total de marcações em
desacordo com o gabarito
oficial (pontuação calculada
conforme subitem 10.21.3)

Nota na Área de
Conhecimento

15

4

1

= 15

Atualidades

5

5

0

=5

Matemática

5

1

4
(pontuação negativa = 2 pontos)

(5 - 2 ) = 3

Raciocínio Lógico

1

0

4
(pontuação negativa = 2 pontos)

(1 - 2 ) = - 1

Informática

8

4

3
(pontuação negativa = 1 ponto)

(8 - 1 ) = 7

Conhecimentos Específicos

40

10

10
(pontuação negativa = 5 pontos)

(40 - 5 ) = 35

Total de pontos obtidos

64

Informamos que conforme o subitem 10.22 do referido Edital:
10.22 O candidato para ser aprovado na prova objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros
critérios estabelecidos neste Edital:
10.22.1 Obter no mínimo 25% da pontuação máxima possível para a soma dos cadernos de Língua
Portuguesa, Atualidades, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática, ou seja, 15 pontos do
total.
10.22.2 Obter no mínimo 40% da pontuação máxima possível para o caderno de Conhecimentos
Específicos, ou seja, 24 pontos do total.
10.22.3 Obter no mínimo 50% da pontuação máxima possível da prova objetiva, ou seja, 60 pontos
do total.
Portanto, neste caso, hipotético, o candidato teria satisfeito as pontuações mínimas necessárias, senão
vejamos: Cadernos de Língua Portuguesa, Atualidades, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática
totalizou 29 pontos dos 15 mínimos previstos; Caderno de Conhecimentos Específicos fez 35 pontos dos 24
exigidos; e superou os 60 pontos do total (50% da pontuação máxima da prova objetiva), perfazendo no
total 64 pontos obtidos.
Informamos ainda que, conforme o subitem 18.10 do referido Edital de Abertura:
18.10 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, a prova
objetiva da 1ª Etapa e a prova de ACFP serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
Lembrando que o total geral de candidatos a serem classificados (divulgados), quando do edital de
resultado preliminar da prova objetiva, será dos 5.000 (cinco mil) melhores classificados,
considerando os percentuais entre gêneros.
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Reiteramos que, conforme divulgado no comunicado do dia 19/10/2016, o resultado será divulgado
APENAS após deliberação quanto à resolução atinente a questão do percentual de vagas entre gêneros. O
CANDIDATO DEVE MANTER-SE ATENTO, POIS, O ÚNICO MEIO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES
DO
CONCURSO
PÚBLICO
É
O
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
WWW.INSTITUTOAOCP.ORG.BR.
Maringá/PR, 28 de outubro de 2016.
Instituto AOCP
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