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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.
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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.

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

INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL (IPC)

Josimar, adolescente morador de Belém-PA, registrou boletim de ocorrência na Delegacia de
Polícia  informando  ter  sido  vítima  de  um  roubo  majorado  pelo  uso  de  arma  de  fogo,  nas
imediações de seu bairro. Na ocorrência, Josimar relatou que sua bicicleta foi subtraída por um
homem adulto. Ciente do relato, a autoridade policial emanou alerta ao batalhão da Polícia Militar
para que se atentasse a uma bicicleta em posse de pessoa suspeita. Dias mais tarde, em ronda
ostensiva, a força pública avistou um sujeito entrando em uma residência com uma bicicleta
semelhante  àquela  descrita  por  Josimar.  De  pronto,  dois  policiais  ordenaram  que  o  sujeito
parasse  para  ser  revistado.  Após  abordagem,  busca  e  apreensão,  foi  ele  identificado  como
Nivaldo e a bicicleta em sua posse foi apreendida por não haver nota fiscal que comprovasse
sua compra. Fizeram, ainda, busca em sua residência para tentar localizar a arma de fogo, mas
nada  foi  encontrado.  Nivaldo  foi  preso  em  flagrante  e  levado  à  Delegacia  de  Polícia  para
autuação e interrogatório. Nesse ínterim, os policiais fotografaram Nivaldo e enviaram a imagem
por telefone celular para Josimar, que o reconheceu como o autor do roubo sofrido. Nivaldo teve
sua prisão em flagrante  homologada e  convertida  em prisão preventiva  de  ofício  pelo juízo
competente. 

Diante dos fatos narrados sobre essa situação hipotética, responda e justifique:

1) Conforme o Código de Processo Penal vigente, o reconhecimento de pessoa feito em Nivaldo
está em conformidade com a fórmula prevista na legislação processual penal aplicável? 2) Quais
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são  as  características  das  buscas  domiciliares  e  pessoais  segundo  a  legislação processual
penal aplicável? 3) A prisão preventiva decretada é juridicamente viável?

R.:  O reconhecimento  praticado pela Polícia  Militar  foi  feito de maneira incorreta,  pois  a legislação
processual penal determina a adoção de uma fórmula para que o reconhecimento se dê, qual seja: a
pessoa  que  tiver  de  fazer  o  reconhecimento  será  convidada  a  descrever  a  pessoa  que  deve  ser
reconhecida. Depois, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado
de  outras  que  com  ela  tiverem  qualquer  semelhança,  convidando-se  quem  tiver  de  fazer  o
reconhecimento a apontá-la. No caso, Josimar deveria descrever pormenorizadamente Nivaldo, e, em
seguida,  deveria  visualizá-lo  ao  lado  de  outras  pessoas  semelhantes  para  apontá-lo  como  o
reconhecido agressor.  

As buscas domiciliares são diligências no interior da residência da pessoa investigada e servem
para  prender  criminosos,  apreender  objetos  ilícitos,  descobrir  objetos  necessários  à  investigação,
apreender pessoas vítimas ou colher quaisquer elementos de convicção. Já as buscas pessoais são
diligências usadas quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou
objetos ilícitos ou úteis para a formação de convicção. Ambas as modalidades exigem fundadas razões
para serem cumpridas, com ou sem prévio mandado judicial expedido para tanto.   

A prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo competente é ilegal, pois o Código de 
Processo Penal veda a iniciativa do Poder Judiciário de adotar essa modalidade de custódia cautelar 
sem requerimento prévio do Ministério Público, da autoridade policial, do querelante ou do assistente de
acusação.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS
CRITÉRIO 01: ATENDIMENTO AO TEMA PROPOSTO NA QUESTÃO

NOTA 2.0: Menção aos quatro temas abordados na questão: reconhecimento, busca pessoal, busca

domiciliar e prisão preventiva.

NOTA 1.0: Menção a apenas três ou menos temas abordados na questão. 
CRITÉRIO 02: CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE A MATÉRIA

NOTA 5.0:  Respondeu  corretamente  que  o  reconhecimento  foi  feito  de  maneira  incorreta e

explicou qual é o procedimento adequado. Descreveu as características das buscas pessoais e

domiciliares segundo a legislação processual penal aplicável. Respondeu corretamente que a prisão

preventiva não era juridicamente viável, por ter sido decretada de ofício pelo juiz.  

NOTA  3.5:  Respondeu  incorretamente  que  o  reconhecimento  foi  feito  nos  termos  da  lei.

Descreveu as características das buscas pessoais e domiciliares segundo a legislação processual

penal aplicável. Respondeu corretamente que a prisão preventiva não era juridicamente viável, por

ter sido decretada de ofício pelo juiz.  

NOTA 3.5: Respondeu corretamente que o reconhecimento foi feito de maneira incorreta, mas não

explicou qual é o procedimento adequado. Descreveu as características das buscas pessoais e

domiciliares segundo a legislação processual penal aplicável. Respondeu corretamente que a prisão

preventiva não era juridicamente viável, por ter sido decretada de ofício pelo juiz.   

NOTA 3.5: Respondeu corretamente que o reconhecimento foi feito de maneira incorreta e explicou

qual é o procedimento adequado. Descreveu as características das buscas pessoais e domiciliares

segundo a legislação processual penal aplicável. Não abordou a ilegalidade da prisão preventiva

por ter sido decretada de ofício pelo juiz.

NOTA 3.5: Respondeu corretamente que o reconhecimento foi feito de maneira incorreta e explicou
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qual  é  o  procedimento  adequado.  Descreveu  precariamente  as  características  das  buscas

pessoais  e  domiciliares segundo  a  legislação  processual  penal  aplicável.  Respondeu

corretamente que a prisão preventiva não era juridicamente viável, por ter sido decretada de ofício

pelo juiz.  

NOTA 2.0: Respondeu corretamente que o reconhecimento foi feito de maneira incorreta e explicou

qual  é  o  procedimento  adequado.  Descreveu  precariamente  as  características  das  buscas

pessoais  e  domiciliares segundo  a  legislação  processual  penal  aplicável.  Não  abordou  a

ilegalidade da prisão preventiva por ter sido decretada de ofício pelo juiz.

NOTA 1.0: Respondeu corretamente que o reconhecimento foi feito de maneira incorreta e  não

explicou qual é o procedimento adequado.  Descreveu precariamente as características das

buscas pessoais e domiciliares segundo a legislação processual penal aplicável. Não abordou a

ilegalidade da prisão preventiva por ter sido decretada de ofício pelo juiz.
CRITÉRIO  3:  CLAREZA  DE  ARGUMENTAÇÃO/SENSO  CRÍTICO  EM  RELAÇÃO  AO  TEMA

PROPOSTO NA QUESTÃO

NOTA 1.5: Se mencionou os temas propostos na questão e argumentou sobre eles, justificando as

ideias apresentadas de maneira organizada.

NOTA 1.0: Se deixou de justificar algum dos temas ou expôs a redação de maneira desordenada e

confusa. 
CRITÉRIO 4: UTILIZAÇÃO ADEQUADA DA LÍNGUA PORTUGUESA:

NOTA 1.5: Redação escrita sem erros crassos de gramática.

NOTA 1.0: Redação com algum erro inadmissível de gramática. 
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