
                                                                                                                                                          

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PC/ES – 2021 (4ª Etapa Concurso Público – Edital PCES 001/2018) 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS 

DISCIPLINA QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

IPA 
IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

Janaína foi contratada como estagiária, a partir de convênio celebrado entre o Estado do Espírito Santo e associação 
assistencial. Janaína foi designada para desenvolver suas atividades em determinada unidade policial pelo prazo de 
12 meses, renováveis por igual período. Ocorre que Janaina recebeu vantagem econômica para deixar de remeter ao 
Delegado de Polícia uma ocorrência que fora por ela confeccionada. Acerca dos atos de improbidade, marque a opção 
correta: 
a) Janaina cometeu crime, mas não um ato de improbidade, uma vez que não é Servidora Pública; 
b) No caso em tela não ocorreu improbidade administrativa, pois não houve prejuízo ao erário público; 
c) Mesmo não sendo Servidora Pública concursada, Janaina se enquadra como Agente Público e terá que responder 
por ato de improbidade, pois todo aquele que exerce, ainda que de forma temporária ou sem remuneração, não 
importando a forma de investidura é considerado Agente Público. 
d) Janaina cometeu ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, contudo, como não é agente 
público, não perderá os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, fato que só poderia ocorrer com servidores 
concursados; 

QUESTÃO 
ANULADA 

 

AS/18 

APML/13 

EP/11 

IP/11 

ML/13 

POC/12 

PS/28 

DISCIPLINA QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

INT  
INTELIGÊNCIA 

POLICIAL 

No contexto histórico da Atividade de Inteligência no Brasil, o período iniciado a partir do regime militar, 
ano de 1964, estamos nos referindo ao seguinte órgão: 
a) O Serviço Nacional de Inteligência – SNI 
b) A Agência Brasileira de Inteligência – ABIN 
c) O Serviço Nacional de Informações – SNI 
d) A Agência Brasileira de Informação – ABIN 
 

QUESTÃO 
ANULADA 

 

AS/ DNO* 

APML/  DNO* 

EP/60 

IP/59 

ML/ 57 

POC/62 

PS/  DNO* 

QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

A atividade de Inteligência na PCES, regulamentada por Instrução de Serviço, tem como órgão Central 
do Sistema de Inteligência da Polícia Civil - SIPOCI: 
a) A Agência Brasileira de Inteligência – ABIN 
b) A Divisão de Inteligência, subordinada à SIAE/PCES 
c) O Serviço Nacional de Inteligência – SNI 
d) A Divisão de Inteligência, subordinada à SUTIC/PCES 
 

QUESTÃO 
ANULADA 

 

AS/  DNO* 

APML/DNO* 

EP/61 

IP/60 

ML/ 58 

POC/63 

PS/ DNO* 



                                                                                                                                                          

QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

Conforme a Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública - DNISP, os profissionais de 
inteligência de Segurança Pública (ISP) são os elementos orgânicos da Agência de Inteligência (AI) 
recrutados administrativamente e devidamente capacitados, os responsáveis pela obtenção dos dados 
negados, são denominados 
a) Colaborador 
b) Analista 
c) Informante 
d) Agente 

QUESTÃO 
ANULADA 

 

AS/ /  DNO* 

APML/  DNO* 

EP/ / QNHR* 

IP/61 

ML/ /  DNO* 

POC/ /  DNO* 

PS/ /  DNO* 

DISCIPLINA QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

RI  
RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 

Acerca das concepções sobre grupos e equipes, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Podemos conceituar grupo como sendo uma unidade que se dá quando os indivíduos interagem 
entre si e compartilham normas e objetivos. 
b) Equipe nada mais é do que a união de pessoas em um esforço solitário, isto é, um ajuda o outro e a 
responsabilidade é de cada um. 
c) Um grupo consiste em pessoas que se uniram por diferentes razões, e não necessita ser organizado 
para uma finalidade. 
d) Numa equipe, a responsabilidade pelo resultado é individual. 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

AS/39 

APML/28 

EP/23 

IP/23 

ML/26 

POC/24 

PS/59 

QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 
Um importante hábito para a boa gestão do tempo é a delegação de tarefas, sendo necessário levar 
alguns fatores em consideração para se fazer com sucesso. Em relação a esse assunto, indique a única 
afirmação errada. 
a) De nada adianta delegar tarefas para ter mais tempo para outros trabalhos se o tempo gasto para 
acompanhar as atividades for maior do que o tempo economizado com a transferência das tarefas para 
outras pessoas. 
b) É uma boa prática o chefe repassar para outra pessoa atividades e compromissos que estão sob sua 
responsabilidade e continuar acompanhando seu andamento bem de perto, nos mínimos detalhes. 
c) Um efeito negativo desta postura do chefe que não sabe delegar tarefas com sucesso é fazer com 
que o subordinado pense que não merece confiança. 
d) Ao delegar tarefas, é preciso levar em consideração a boa e velha relação custo x benefício. 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

AS/38 

APML/27 

EP/22 

IP/22 

ML/25 

POC/23 

PS/58 

DISCIPLINA QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

 
ECRIAD  

Considerando os eixos de sustentação da doutrina de proteção integral, assinale a alternativa que 
contém APENAS órgãos que atuam na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes: 

QUESTÃO 
ANULADA 

AS/62 

APML/90 



                                                                                                                                                          

ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 
 

a) CRAS, Conselho Tutelar e Conselho de Direito da Criança e do Adolescente 
b) Ministério Público, Conselho Tutelar, Creches. 
c) Vara da Infância e adolescência, Ministério Público, Conselho Tutelar. 
d) Ministério Público, Vara da Infância e adolescência e Conselho de Direito da Criança e do 
Adolescente. 
 

 EP/90 

IP/92 

ML/91 

POC/90 

PS/62 

DISCIPLINA QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

LEI MARIA 
DA PENHA 

Está preconizado no art. 7º da Lei nº 11.340/06, “são formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher”, entre outras: 

I. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal. 

II. II. 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. 

III. III. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force 
ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos. 

IV. IV. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades. 

V. V. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria. Estão CORRETAS: 

a) III, IV, V. 
b) I, II, IV, V. 
c) I, II, III, V. 
d) II, III, IV, V. 

RECURSO 
INDEFERIDO 

AS/68 

APML/100 

EP/100 

IP/  QNHR 

ML/  QNHR 

POC/100 

PS/68 

DISCIPLINA QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

LC 
LÍNGUA 

E COMUNICAÇÃO 

(FGV) O conforto do bonde elétrico para Machado de Assis: 
 
a) Não vale “a marcha serena” do bonde comum. 
b) Compensa as “meias glórias” ou “glórias inteiras. 

QUESTÃO 
ANULADA 

AS/  DNO* 

APML/  DNO* 

EP/  DNO* 



                                                                                                                                                          

Obs.: Os argumentos apresentados pelos docentes acerca dos recursos interpostos pelos candidatos estão na ACADEPOL e poderão ser 

consultado pelos candidatos interessados. 

LEGENDA: 

 

DNO* - Disciplina Não Ofertada 

QNHR – Questão Não Houve Recurso 

 

SIGLAS- 

 

APML - AUXILIAR DE PERÍCIA MÉDICO 
LEGAL 
AS - ASSISTENTE SOCIAL 

EP - ESCRIVÃO DE POLÍCIA 
IP - INVESTIGADOR DE POLÍCIA 
ML - MÉDICO LEGISTA 
PS - PSICÓLOGO 
POC - PERITO OFICIAL CRIMINAL 

Vitória/ES, 02 de setembro de 2021. 

c) Impressionou menos do que a atitude do cocheiro. 
d) Não poderia ser trocado pela “agradável sensação” proporcionada pelo bonde comum. 
 

IP/80 

ML/  DNO* 

POC/  DNO* 

PS/  DNO* 

QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

( FGV) O “ar de superioridade “ do cocheiro para o autor, devia-se: 
a) À certeza íntima de que inventara a eletricidade. 
b) Às suas prendas físicas, pois não era feio. 
c) Às suas prendas físicas, embora fosse feio. 
d) Ao advento da eletricidade. 

QUESTÃO 
ANULADA 

AS/  DNO* 

APML/  DNO* 

EP/  DNO* 

IP/81 

ML/  DNO* 

POC/  DNO* 

PS/  DNO* 

DISCIPLINA QUESTÃO 
RESPOSTA 

PROFESSOR 
CARGO/ 

QUESTÃO Nº 

PS - PRIMEIROS 
SOCORROS 

 

Ao abordar uma vítima, um brigadista, verifica o pulso em um lactante, suspeitando de uma parada 
cardiorrespiratória, qual a forma correta? 
A. O pulso verificado é somente o carotídeo; 
B. O pulso checado é o braquial; 
C. O pulso checado é o braquial ou carotídeo; 

D. Somente verifica o Femoral. 

QUESTÃO 
ANULADA 

AS/  DNO* 

APML/  DNO* 

EP/50 

IP/53 

ML/  DNO* 

POC/  DNO* 

PS/  DNO* 


