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PADRÃO DE RESPOSTAS - PROVA ESCRITA DISCURSIVA 

AGENTE E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 

Questão 01 

Itens avaliados Valor 

(1) A ordem constitucional assegura a separação de sexos nos estabelecimentos 
penitenciários, o que também se aplica aos presos provisórios. 

De 0,00 
a 3,00 

(2) A permanência da mulher com o filho durante o período de amamentação é 
um direito não só dela como da própria criança. 

De 0.00 
à 3.00 

(3) Os direitos da mulher presa, em razão de sua fundamentalidade, devem ser 
rigidamente observados pelo Estado, que deve adotar as medidas necessárias 
para assegurar a sua plena eficácia e aplicação imediata. 

De 0,00 
a 3,00 

(4) Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e 
coerência da exposição. 

De 0,00 
a 1,00 

Questão 02 

Itens avaliados Valor 

1 (a1) Conceito de polícia administrativa que a distingue de polícia judiciária: 
atividade tipicamente administrativa de restringir e condicionar o exercício de 
liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade privada, na 
busca do interesse público e com base em lei. Incide sobre bens (propriedade) e 
direitos (exercício de liberdade). 

De 0,00 
a 3,00 

2 (a2) Conceito de polícia judiciária que a distingue de polícia administrativa: se 
relaciona ao processo penal, com o objetivo de realizar a apuração de infrações 
penais (materialidade e autoria de crimes) e de auxiliar o Poder Judiciário no 
cumprimento de diligências relacionadas à atividade jurisdicional criminal. Incide 
sobre pessoas (no contexto da prática de infrações penais). 

De 0,00 
a 3,00 

3 (b) O exercício da polícia administrativa incumbe à Administração Pública, por 
meio de agentes públicos, em especial do Poder Executivo. Já a polícia judiciária 
incumbe às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
ressalvada a competência militar e da União. 

De 0,00 
a 2,00 

4 (c) Citar qualquer exemplo de aplicação do poder administrativo de polícia, 
como a fiscalização de trânsito (guincho de veículo estacionado em local 
proibido), apreensão de produtos fora da validade expostos à venda para o 
consumidor, interdição e demolição de construção irregular etc. 

De 0,00 
a 1,00 

5 Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e 
coerência da exposição. 

De 0,00 
a 1,00 


