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12.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 12.2:

TABELA 12.2

Aspectos: Descrição:
Pontuação

máxima

1
Atendimento ao tema 
proposto na questão

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela
questão discursiva.

2

2
Conhecimento técnico-
científico sobre a 
matéria

O  candidato  deve  apresentar  conhecimento  teórico  e  prático  a
respeito  do assunto/tema abordado pela  questão,  demonstrando
domínio técnico e científico.

5

3

Clareza de 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao
questionamento abordado pela questão discursiva.

1,5

4
Utilização adequada da
Língua Portuguesa

A resposta elaborada deve apresentar  em sua estrutura textual:
uso adequado da ortografia, constituição dos parágrafos conforme
o  assunto  abordado,  estruturação  dos  períodos  no  interior  dos
parágrafos (coerência entre porções textuais, relação lógica entre
as ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior
das porções textuais).
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos
demais aspectos (1, 2 e 3), o de nº 4, “Utilização adequada da
Língua Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero).

1,5

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 10

12.4 A correção da Prova Discursiva será realizada por Banca Examinadora, conforme os aspectos
mencionados na Tabela 12.2, cuja pontuação máxima será de 10 (dez) pontos

12.4.1  O candidato deverá obter no mínimo a pontuação 6,0 (seis) na Prova Discursiva, para ser
aprovado e não ser eliminado do concurso público.

12.5 A  Folha  da  Versão  Definitiva  será  o  único  documento  válido  para  a  avaliação  da  Prova
Discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo
e não valerão para a finalidade de avaliação da Prova Discursiva.
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12.6 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas, e no máximo, 30 (trinta) linhas para
elaborar a resposta da questão da Prova Discursiva,  sendo desconsiderado para efeito de
avaliação  qualquer  fragmento  de  texto  que  for  escrito  fora  do  local  apropriado  ou  que
ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

12.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

12.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das
questões, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato.

12.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material,  devendo atentar-se
apenas para as informações contidas na Prova Discursiva para sua realização.

12.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e) não apresentar a questões redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;
f) apresentar  identificação,  em local  indevido,  de qualquer  natureza (nome parcial,  nome

completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
12.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de

linhas, previstos no subitem 12.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova.
12.10. A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção,

resguardando do corretor (banca corretora) a identidade do candidato.
12.10.1 Para  a  correção  da  Prova  Discursiva,  a  Folha  da  Versão  Definitiva  será  digitalizada  e  a

identificação do candidato omitida,  para somente então ser disponibilizada para a correção
através de um ambiente eletrônico.

12.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação
ao candidato: “Para Correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será
omitida”.

12.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item
19 deste Edital.

ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL (EPC)

Ruth é casada com João desde 2012 e com ele tem dois filhos, um de cinco e outro de sete anos.
Nos últimos cinco anos do casamento, Ruth vem sofrendo várias agressões por parte de seu
marido. Inicialmente, as agressões consistiam em humilhações, isolamento de seus familiares,
insultos e ridicularizações. Contudo, nos últimos dois anos, João passou, também, a bater em
Ruth, provocando lesões leves como roxos, vermelhidões e dores superficiais. Além disso, João
continuou praticando as agressões que já praticava,  incluindo ameaças de morte caso Ruth
procurasse a polícia. Ruth, que é muito tímida, primeiramente recorreu a sua família para tentar
pedir  ajuda.  Contudo  recebeu  conselhos  de  que  deveria  ser  paciente  e  tentar  salvar  seu
casamento, evitando as condutas que deixavam João irritado a fim de conter as agressões. Após
algum tempo tentando seguir os conselhos da família e tendo levado uma surra ainda mais forte
de João, Ruth decidiu ir à delegacia de polícia, ainda com as marcas da violência no corpo,
auxiliada por uma amiga que não aguentava mais ver seu sofrimento. Sabendo que, mantendo-
se aquela situação, não poderia voltar para casa, devido às ameaças de morte, Ruth levou os
dois filhos consigo até a delegacia. Ao chegar à delegacia especializada, Ruth esclareceu que
estava com muita vergonha de expor a sua situação. Diante da situação hipotética apresentada,
responda qual é a legislação específica aplicável ao caso e, com base nessa legislação, cite e
explique quais tipos de violência Ruth sofreu. Além disso, no que tange ao atendimento pela
autoridade  policial  e  à  obrigatoriedade  de  adoção  das  providências  legais  cabíveis,
considerando os pontos que foram mencionados na situação hipotética apresentada, cite quais
providências previstas na legislação específica, no que se refere ao atendimento pela autoridade
policial, devem ser especialmente observadas no presente caso.

R.: Nesse caso, a legislação específica aplicável é a Lei n° 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da
Penha. No que tange aos tipos de violência sofridos por Ruth, tem-se que foram:  a violência física,
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entendida  como  qualquer  conduta  que  ofenda  sua  integridade  ou  saúde  corporal;  e  a  violência
psicológica,  entendida  como  qualquer  conduta  que  lhe  cause  dano  emocional  e  diminuição  da
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar
suas ações,  comportamentos,  crenças e decisões,  mediante ameaça,  constrangimento,  humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de
sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, nos termos do art. 7º, incisos, I e II, da Lei
n°  11.340/2006.  No que se refere ao atendimento pela autoridade policial,  considerando os pontos
mencionados na situação hipotética,  tem-se que devem ser especialmente  observados no presente
caso:  o direito  de Ruth ao atendimento policial  e  pericial  especializado,  ininterrupto e prestado por
servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados, conforme art. 10-A, da Lei
nº 11.340/2006; a  garantia de que, em nenhuma hipótese Ruth terá contato direto com João e pessoas
a ele relacionadas , conforme art. 10-A, §1°, II, da Lei nº 11.340/2006; a inquirição será feita em recinto
especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade
de Ruth e ao tipo e à gravidade da violência sofrida, conforme art. 10-A, §2°, I, da Lei nº 11.340/2006.
Deverá  ser  garantida  proteção  policial,  quando  necessário,  comunicando  de imediato  ao Ministério
Público  e ao Poder  Judiciário;  Ruth  deverá  ser  encaminhada  ao hospital  ou  posto de saúde  e ao
Instituto Médico Legal, conforme art. 11, I e II, da Lei nº 11.340/2006. Ademais, ouvir Ruth, lavrar o
boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada; determinar que se proceda ao
exame de corpo de delito de Ruth e requisitar outros exames periciais necessários, conforme art. 12, I e
IV, da Lei nº 11.340/2006. Se verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade
física de Ruth, João deverá ser imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com
Ruth, pela autoridade judicial; pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca;
ou, pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no
momento da denúncia.  Sendo que, se a medida for cumprida pelo delegado de polícia ou policial, o juiz
será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a
manutenção  ou  a  revogação  da  medida  aplicada,  devendo  dar  ciência  ao  Ministério  Público
concomitantemente, conforme art. 12-C, I, II e III e §1º., da Lei nº 11.340/2006.

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

QUANTO AO CRITÉRIO 1 [2,0]:
- Cada fundamento do critério 2 não abordado parcialmente - 0,15 pontos.

- Cada fundamento do critério 2 não abordado totalmente - 0,30 pontos.

- Menos de 8 linhas - 1,0.
- Entre 9 e 14 linhas - 0,5 pontos.

QUANTO AO CRITÉRIO 2 [5,0]: 
Fundamento 01: Responder qual é a legislação específica aplicável ao caso. [1,0 ponto];
- Não mencionar a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, - 1,0.
- Mencionar numeração errada - 0,5.
Fundamento  02: Com  base  na  legislação  aplicável  ao  caso,  cite  e  explique  quais  tipos  de
violência Ruth sofreu. [1,50 ponto]; 
Violência física: entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; 
Só citou ou só explicou: - 0,30.
Não citou e não explicou: - 0,75.
Violência  psicológica,  entendida  como  qualquer  conduta  que  lhe  cause  dano  emocional  e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar  ou  controlar  suas  ações,  comportamentos,  crenças  e  decisões,  mediante  ameaça,
constrangimento,  humilhação,  manipulação,  isolamento,  vigilância  constante,  perseguição
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação
do direito  de ir  e  vir  ou  qualquer  outro meio  que lhe  cause prejuízo à saúde psicológica  e  à
autodeterminação.
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Só citou ou só explicou: - 0,30.
Não citou e não explicou: - 0,75.
Fundamento 03: No que tange ao atendimento pela autoridade policial, cite quais providências
previstas na legislação específica devem ser especialmente observadas no presente caso. [2,50
pontos].
Citar parcialmente um dos seguintes itens - 0,15.
Não citar um dos seguintes itens - 0,35.
1- O direito de Ruth ao atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por
servidores, preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados.
2- A garantia de que, em nenhuma hipótese, Ruth terá contato direto com João e pessoas a ele
relacionadas.
3- A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os
equipamentos próprios e adequados à idade de Ruth e ao tipo e à gravidade da violência sofrida.
4- Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e
ao Poder Judiciário. 
5- Encaminhar Ruth ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, determinar que se
proceda ao exame de corpo de delito de Ruth e requisitar outros exames periciais necessários.
6- Ouvir Ruth, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada.
7- Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física de Ruth, João
deverá  ser  imediatamente  afastado  do  lar,  domicílio  ou  local  de  convivência  com  Ruth,  pela
autoridade judicial; pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou,
pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no
momento da denúncia.  Sendo que, se a medida for cumprida pelo delegado de polícia ou policial,
o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo,
sobre  a  manutenção  ou  a  revogação  da  medida  aplicada,  devendo  dar  ciência  ao  Ministério
Público concomitantemente.

QUANTO AO CRITÉRIO 3 [1,50]: 
Excelente =1,50.

Boa =1,0

Mediana =0,75. 

Péssima =0,5.

QUANTO AO CRITÉRIO 4 [1,50]: 
- Erro gramatical - 0,30.

-  Incorreta  indicação  e  distribuição  de  parágrafos,  inclusive  na  estruturação  dos  períodos  no
interior destes - 0,35.

- Inelegibilidade parcial - 0,35.
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