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CONCURSO DE PC-DF 

CARGO: ESCRIVÃO DE POLÍCIA 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

DATA DE REALIZAÇÃO DE CERTAME: SEM DATA (AS PROVAS FORAM ADIADAS). 

BANCA: CEBRASPE. 

DURAÇÃO: 4h30.  

FASES DO CONCURSO: 

1° ETAPA 

1. Provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório; 

2. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório; 

3. Prova prática de digitação de caráter eliminatório; 

4. Exames biométricos e avaliação médica de caráter eliminatório; 

5. Prova de capacidade física de caráter eliminatório; 

6. Avaliação psicológica de caráter eliminatório; 

7. Sindicância de vida pregressa e investigação social de caráter eliminatório. 

2° ETAPA 

1. Curso de formação profissional de caráter eliminatório e classificatório. 

PROVA OBJETIVA 

 

NÚMERO DE QUESTÕES: 120 - Estilo de certo ou errado. 

• 50 questões de Conhecimentos Básicos; 

• 70 questões de Conhecimentos Específicos. 

PONTUAÇÃO: 120 pontos. 

PROVA DISCURSIVA  

 

A Prova Discursiva consistirá da redação de texto dissertativo a respeito de temas da 

atualidade. 

A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema) a capacidade de 

expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua 

Portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca 

examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. 
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PONTUAÇÃO:  30 pontos. 

LIMITES DE LINHAS 

• MÁXIMO: 30 linhas. 

 

CRITÉRIO DE CORREÇÃO 

A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação 

de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.  

A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. 

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota 

relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 

30,00 pontos; 

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do 

candidato, considerando-se aspectos tais como: grafia, morfossintaxe e propriedade 

vocabular; 

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for 

escrito fora do local apropriado e(ou) que ultrapassar a extensão máxima de linhas 

estabelecida no subitem 11.1 do edital; 

d) será calculada, então, para cada candidato, a nota na prova discursiva (NPD), por meio 

da seguinte fórmula NPD = NC - 6 × NE ÷ TLi, em que TL corresponde ao número de linhas 

efetivamente escritas pelo candidato na prova; 

e) se NPD < 0, então será considerada NPD = 0. 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota na 

prova discursiva igual a zero. 

• Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ≥ 18,00 pontos. 

• O candidato que não se enquadrar no subitem 11.7.6 do edital será eliminado e não 

terá classificação alguma no concurso. 

• Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver sua folha de texto 

definitivo. 

• O candidato que se enquadrar no subitem 11.7.7 do edital será eliminado e não terá 

classificação alguma no concurso. 

• O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com 

caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo 

permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de 

candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das 

provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do 

Cebraspe devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto - o qual será 

gravado em áudio - especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 

de pontuação. 
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• A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada 

ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que 

identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a 

detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do 

texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva. 

• A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova 

discursiva. A folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento 

facultativo e não é válida para a avaliação da prova discursiva. 

• A folha de texto definitivo não será substituída por motivo de erro do candidato 

quando de seu preenchimento. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.       

2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.       

3 Domínio da ortografia oficial.       

4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.       

4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros 
elementos de sequenciação textual.  

     

4.2 Emprego de tempos e modos verbais.       

5 Domínio da estrutura morfossintática do período.       

5.1 Emprego das classes de palavras.       

5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.       

5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.       

5.4 Emprego dos sinais de pontuação.       

5.5 Concordância verbal e nominal.       

5.6 Regência verbal e nominal.       

5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.       

5.8 Colocação dos pronomes átonos.       

6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.       

6.1 Significação das palavras.       

6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.       

6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.       

6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.      
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LÍNGUA INGLESA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o 
entendimento dos sentidos dos textos. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei 
Complementar no 94/1998 e suas alterações. 
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LEGISLAÇÃO 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Lei no 8.112/1990 e suas alterações. Lei no 4.878/1965 (Regime Jurídico dos Funcionários Policiais 
Civis da União e do DF).  

     

2 Decreto-Lei no 2.266/1985 (criação da carreira PCDF, cargos, valores e vencimentos).       

3 Lei no 9.264/1996 (desmembramento e reorganização da PCDF, remuneração de seus cargos).       

4 Decreto no 30.490/2009 (Regimento Interno da PCDF).       

5 Lei Orgânica do Distrito Federal.       

5.1 Capítulo V, Seção I ― Da Polícia Civil.       

6 Lei no 8.429/1992.      
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ATUALIDADES (SOMENTE PARA A PROVA DISCURSIVA) 

TÓPICOS LEITURA 
ORGANIZAÇÃO 

DAS IDEIAS RASCUNHO 
FOLHA 

DEFINITIVA REVISÃO 

1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Constituição Federal de 1988.       

1.1 Direitos e Garantias Fundamentais.       

1.2 Título V, Capítulo III ― Da Segurança Pública.      
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Aplicação da lei penal.       

1.1 Princípios.       

1.2 A lei penal no tempo e no espaço.       

1.3 Tempo e lugar do crime.       

1.4 Lei penal excepcional, especial e temporária.      

1.5 Contagem de prazo.       

1.6 Irretroatividade da lei penal.       

2 Crimes contra a pessoa.       

3 Crimes contra o patrimônio.       

4 Crimes contra a administração pública.       

5 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.      
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NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal.       

2 Inquérito policial.       

2.1 Histórico, natureza, conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de 
cognição, valor probatório, formas de instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos 
investigativos, indiciamento, garantias do investigado; conclusão.  

     

3 Prisão e liberdade provisória.       

4 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal.       

5 Lei no 9.099/1995.      
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Teoria geral dos direitos humanos.       

1.1 Conceitos, terminologia, estrutura normativa, fundamentação.       

2 Afirmação histórica dos direitos humanos.       

3 Direitos humanos e responsabilidade do Estado.       

4 Direitos humanos na Constituição Federal.       

5 Política Nacional de Direitos Humanos.       

6 A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos.      
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INFORMÁTICA 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Conceito de internet e intranet.       

2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados a internet/intranet.  

     

2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, 
de busca, de pesquisa e de redes sociais.  

     

2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows).       

2.3 Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, 
vídeo e multimídia.  

     

2.4 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office).       

3 Redes de computadores.       

4 Conceitos de proteção e segurança.       

4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais.       

4.2 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.).       

5 Redes de comunicação.       

5.1 Introdução a redes (computação/telecomunicações).       

5.2 Noções básicas de transmissão de dados.       

5.2.1 Tipos de enlace, códigos, modos e meios de transmissão.       

6 Metadados de arquivos.      
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
TÓPICOS AULA LEITURA RESUMO QUESTÃO REVISÃO 

1 Princípios de contagem.       

2 Razões e proporções.       

3 Regras de três simples.       

4 Porcentagens.       

5 Equações de 1° e de 2° graus.       

6 Sequências numéricas.       

7 Progressões aritméticas e geométricas.       

8 Funções e gráficos.       

9 Estruturas lógicas.       

10 Lógica de argumentação.       

10.1 Analogias, inferências, deduções e conclusões.       

11 Lógica sentencial (ou proposicional).       

11.1 Proposições simples e compostas.       

11.2 Tabelas-verdade.       

11.3 Equivalências.       

11.4 Leis de De Morgan.       

11.5 Diagramas lógicos.       

12 Lógica de primeira ordem.       

13 Princípios de contagem e probabilidade.       

14 Operações com conjuntos.       

15 Raciocínio logico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.      


