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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 5.10 dos Editais de Convocação nº 68/2018, nº 67/2018 e nº 51/2018 SSPDS/CE – SEPLAG/CE, interpostos contra as 

questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º-Conforme os seguintes subitens dos Editais de Convocação nº 68/2018, nº 67/2018 e nº 51/2018 SSPDS/CE – 

SEPLAG/CE: 

5.4 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas serão recorrigidas de 

acordo com o novo gabarito. 

5.5 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova 

objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

5.6 No caso de anulação de questão(ões) da prova, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

DELEGADO 
 

 
CADERNO:  ESTATÍSTICA E ANÁLISE CRIMINAL 

PROVA “A” – ITEM Nº 28 

PROVA “B” – ITEM Nº 27 

PROVA “C” – ITEM Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que esse item será anulado, 

tendo em vista que não foi especificado no item que se tratava da Teoria das Atividades Rotineiras, tal fato prejudicou a 

interpretação por parte dos candidatos, possibilitando dupla interpretação. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO:  DIREITO CONSTITUCIONAL 

PROVA “A” – ITEM Nº 34 

PROVA “B” – ITEM Nº 33 

PROVA “C” – ITEM Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que esse item será anulado, 

tendo em vista que ele está em discordância com a literalidade do texto constitucional, o que pode gerar dubiedade de 

interpretação. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO:  INVESTIGAÇÃO POLICIAL 

PROVA “A” – ITEM Nº 70 

PROVA “B” – ITEM Nº 69 

PROVA “C” – ITEM Nº 68 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que esse item será anulado, 

tendo em vista que a Lei nº 4.595/64 foi revogada pela Lei Complementar nº 105, de 10.1.2001. Portanto recurso deferido. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp105.htm#art13
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CADERNO:  PLANEJAMENTO E TÉCNICAS OPERACIONAIS 

PROVA “A” – ITEM Nº 74 

PROVA “B” – ITEM Nº 73 

PROVA “C” – ITEM Nº 72 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“C” para “E”, tendo em vista que, de acordo com a apostila disponibilizada para estudo, o carregador deverá ser usado no lado 

contrário do coldre. Portanto recurso deferido. 

 

 

ESCRIVÃO 
 

 

CADERNO:  ARMAS E MUNIÇÕES MENOS LETAIS E EQUIPAMENTOS 

PROVA “A” – ITEM Nº 78 

PROVA “B” – ITEM Nº 77 

PROVA “C” – ITEM Nº 76 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“E” para “C”, tendo em vista que as características do item se referem à metralhadora. Portanto recurso deferido. 

PROVA “A” – ITEM Nº 83 

PROVA “B” – ITEM Nº 82 

PROVA “C” – ITEM Nº 81 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“E” para “C”, tendo em vista que o fato de estar faltando no item um componente do cartucho de munição, qual seja, o estojo, não 

torna o mesmo errado, já que se encontram corretos todos os outros componentes citados. Portanto recurso deferido 

 

 

INSPETOR 
 

 

CADERNO:  SOCIEDADE, ÉTICA E CIDADANIA 

PROVA “A” – ITEM Nº 24 

PROVA “B” – ITEM Nº 23 

PROVA “C” – ITEM Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“C” para “E”, tendo em vista que, após a promulgação da Magna Carta de 1988, os agentes públicos fundamentais devem ser 

eleitos periodicamente pelo povo. Sendo assim, a falta de especificação do tipo de agente tornou o item errado. Portanto recurso 

deferido. 
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CADERNO: ANÁLISE CRIMINAL 

PROVA “A” – ITEM Nº 29 

PROVA “B” – ITEM Nº 28 

PROVA “C” – ITEM Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que esse item será anulado, 

tendo em vista que não foi especificado no item que se tratava da Teoria das Atividades Rotineiras, tal fato prejudicou a 

interpretação por parte dos candidatos, possibilitando dupla interpretação. Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

 
 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 24 de abril de 2018 

Instituto AOCP 


