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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.

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
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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

PAPILOSCOPISTA (PAP)

Tenha em mente a seguinte situação hipotética: Astrogildo foi preso em flagrante pela prática do
crime de homicídio mediante asfixia por esganadura,  em sua modalidade consumada, sendo
conduzido  à  Delegacia  de  Polícia  responsável  pelo  plantão  naquele  momento.  Quando  do
interrogatório,  a autoridade policial  solicitou que o flagranteado apresentasse documento de
identidade,  a  fim  de  civilmente  identificá-lo.  Astrogildo,  então,  afirmou  que  não  forneceria
nenhum documento de identificação e não se identificaria, pois tinha conhecimento de que não
era obrigado a  produzir  prova contra  si  mesmo,  exigindo,  por  fim,  que lhe fosse concedida
fiança.  O  Delegado  de  Polícia,  por  sua  vez,  negou  o  arbitramento  de  fiança  a  Astrogildo  e
acionou o papiloscopista para realizar a identificação criminal do detido, argumentando que este
não poderia se negar a se identificar e que o ordenamento jurídico brasileiro comporta exceção à
vedação de submissão à identificação criminal.

Diante do quadro hipotético narrado, disserte, necessariamente, a respeito de: 1) O princípio
constitucional invocado por Astrogildo e a relação desse princípio com a decisão do Delegado
determinando a realização da identificação criminal; 2) Se a hipótese da questão comporta o
arbitramento de fiança ou não; 3) Os fundamentos legais que embasaram ambas as decisões da
autoridade policial.

R.: O princípio constitucional invocado por Astrogildo é o nemo tenetur se detegere (nada temer por se
deter ou direito de não produzir prova contra si mesmo), relacionado ao art. 5º, LXIII, da Constituição
Federal, que garante ao investigado o direito de não colaborar ativamente com a produção da prova
acusatória sem que tal recusa lhe acarrete qualquer prejuízo – a referida garantia também é entendida
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por alguns como “o direito de não produzir prova contra si mesmo” ou “direito ao silêncio”, ou seja, de
calar, de permanecer inerte diante dos atos acusatórios do Estado.

Todavia  essa  garantia  constitucional  não  é  absoluta,  assim  como  as  demais,  e  não  engloba  a
identificação  do  investigado,  autorizando  a  autoridade  policial  a  proceder  à  identificação  criminal
daquele que é detido, caso haja adequação legal,  conforme regra constitucional,  a saber:  Artigo 5º,
LVIII, da Constituição Federal.

O direito ao silêncio, no caso, teria alcance unicamente com relação à eventual materialidade e autoria
delitiva, ou seja, o possível envolvimento de Astrogildo com o crime de homicídio qualificado apontado
no enunciado, autorizando o delegado a realizar a identificação criminal do flagranteado, sem que isso
lhe  cause  qualquer  prejuízo  defensivo  e  desde  que  não  haja  qualquer  constrangimento  ilegal  na
realização da referida identificação, o que demonstra ter agido corretamente a autoridade policial.

No que tange à possibilidade de fiança, acertadamente decidiu o Delegado de Polícia mais uma vez,
pois, primeiro, o crime de homicídio qualificado, por ser hediondo, é inafiançável – inteligência do artigo,
5º, XLIII, da Constituição Federal, e do artigo 323 do Código de Processo Penal; segundo, ainda que o
crime descrito na questão não fosse inafiançável,  a autoridade policial não poderia arbitrar a fiança,
pois,  por  regra do artigo 322 do Código de Processo Penal,  o  Delegado de Polícia  somente pode
concedê-la caso a pena máxima prevista para o crime seja de até 4 anos.

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS

Critério 1:  Atendimento ao tema proposto na questão

VALOR  2  PARA:  Resposta  que  aborda  integralmente  o  tema  da  questão  apontado  pelo  texto
apresentado no espelho. 

CRITÉRIO 2: Conhecimento técnico-científico sobre a matéria

VALOR 1 PARA: Citação e explicação do princípio do nemo teneter se detegere.

VALOR 1 PARA: Explicação constitucional sobre a possibilidade de identificação criminal.

VALOR 1 PARA: Resolução da problemática entre o princípio constitucional e a identificação criminal.
VALOR 1 PARA: Demonstração da não possibilidade de fiança por se tratar de crime hediondo.
VALOR 1 PARA: Esclarecer quando é possível o arbitramento de fiança pela autoridade policial.

Obs.: atingirá a nota integral neste critério o candidato que apresentar, em sua resposta, todos os
itens apresentados acima. 

CRITÉRIO 3: Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão

VALOR 1,5 PARA:  Respostas que apresentem argumentos claros, convincentes e pertinentes ao
ponto de vista defendido e que demonstre senso crítico em relação ao questionamento do enunciado
da questão discursiva. 

CRITÉRIO 4: Utilização adequada da Língua Portuguesa

VALOR  1,5  PARA:  Respostas  que  se  apresentem  adequadas  quanto  ao  critério  de  Língua
Portuguesa.  
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