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Correção formal Pontuação Máxima
Ortografia / Acentuação / Propriedade Vocabular 3,0
Morfossintaxe 1,0
Pontuação / Elementos de Coesão 1,0
Total de pontos 5

Correção de conteúdo Pontuação Máxima
Desenvolvimento do Tema / Tipologia Textual / Coerência Textual 3,0
Seleção de Argumentos / Construção da Argumentação 2,0
Total de pontos 5
Total geral de pontos 10

9.3.2 - A Redação com mais de 30 (trinta) linhas ou com menos de
20 (vinte) linhas será penalizada com a perda de 1 (um) ponto por
linha fora do limite.

9.3.3 - O quesito conteúdo será avaliado quanto aos aspectos de:
pertinência ao tema proposto, argumentação coerente das ideias e in-
formatividade, adequação do uso de articuladores, organização ade-
quada de parágrafos e propriedade vocabular.

9.3.4 - A folha de texto para a Prova de Redação não permitirá qual-
quer identificação do candidato, pela comissão de correção, na parte
destinada à dissertação do tema proposto, garantindo assim o sigilo
do autor da Redação.

9.3.5 - O candidato somente poderá apor sua assinatura em local es-
pecificamente indicado para tal finalidade, sob pena de anulação da
sua Prova de Redação e consequente eliminação do concurso.

9.3.6 - A administração do concurso poderá fornecer folha de rascu-
nho no próprio caderno de provas, para rascunho da Redação. A fo-
lha de rascunho do caderno de provas será de preenchimento facul-
tativo e não será válida, em hipótese alguma, para avaliação da Re-
dação do candidato.

9.3.7 - O espelho da folha de redação do candidato será divulgado no
endereço eletrônico da Exatus Promotores de Eventos e Consultoria,
na mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o prazo
recursal, sendo permitido ao candidato levar o rascunho da sua prova
após 3 (três) horas do início das provas.

9.3.8 - Será atribuída nota zero à Redação:

a) Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
b) Que fuja da tipologia, tema e proposta da Redação;
c) Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, nú-
meros, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e
parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escri-
ta, ou em idioma diverso do Português;
d) Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;
e) Cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio
de outro autor;
f) Que apresentar qualquer escrita, sinal marca ou símbolo que pos-
sibilite a identificação do candidato.

9.3.9 - A Prova de Redação terá cunho eliminatório e classificatório,
sendo eliminados do concurso os candidatos que obtiverem nota in-
ferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos.

9.4 - Estará aprovado no Exame Intelectual deste concurso o candi-
dato que não zerar em nenhuma disciplina e obtiver o mínimo de
50% (cinquenta por cento) na soma das notas da prova objetiva e o
mínimo de 50% (cinquenta por cento) da Prova de Redação.

9.5 - Para efeito de desempate entre os candidatos que se apresen-
tam em igualdade da pontuação, será aplicado o critério abaixo:
a) Obtiver maior nota na prova de Português;
b) Obtiver maior nota na prova de História;
c) Obtiver maior nota na prova de Sociologia;
d) Obtiver maior nota na prova de Geografia;
e) Obtiver maior nota na prova de Informática
f) Obtiver maior nota na prova de Legislação de Trânsito;
g) Obtiver maior nota na prova de Diretos Humanos;
h) Tiver mais Idade.

10 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EXAME INTELECTUAL

10.1 - O resultado final do Exame Intelectual deste concurso será afe-
rido pelo somatório dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, Prova de Redação.

10.2 - Para efeito de desempate entre os candidatos que se presen-
tam em igualdade da pontuação, será aplicado o critério abaixo:
a) Obtiver maior nota na prova de Redação;
b) Obtiver maior nota na prova de Português;
c) Obtiver maior nota na prova de História;
d) Obtiver maior nota na prova de Sociologia;
e) Obtiver maior nota na prova de Geografia;
f) Obtiver maior nota na prova de Informática
g) Obtiver maior nota na prova de Legislação de Trânsito;
h) Obtiver maior nota na prova de Diretos Humanos;
i) Tiver mais Idade.

10.3 - Serão considerados aprovados na primeira etapa deste concur-
so os candidatos que satisfizerem o previsto no item 9.4, e convo-

cados para a segunda etapa até o limite equivalente a 3 (três) vezes
o número de vagas oferecidas neste Edital, em ordem decrescente de
classificação

10.4 - Serão considerados reprovados, para todos os efeitos, os can-
didatos que não satisfizerem os requisitos fixados no item 9.4.

10.5 - Serão elaboradas 3 (três) listas de classificação, uma geral
com todos os candidatos, incluindo negros e índios e duas especiais,
com apenas os candidatos negros e índios.

10.6 - A relação dos candidatos classificados na primeira etapa será
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e será dis-
ponibilizada, também, para consulta dos candidatos, no sítio eletrônico
da Exatus Promotores de Eventos e Consultoria e no sítio eletrônico
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), em listagem
que observará a ordem decrescente das notas.

11 - DO EXAME PSICOLÓGICO

11.1 - A segunda etapa deste concurso constará de Exame Psicoló-
gico, de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou
inapto.

11.1.2 - Objetivo
O Exame Psicológico tem como objetivo aprovar os candidatos que
possuam funções mentais e habilidades específicas além de caracte-
rísticas de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculo-
sidade e sociabilidade das atribuições da função policial militar, na
qualidade de Soldado Policial Militar, e reprovar aqueles que apresen-
tem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições, de
acordo com os parâmetros para o cargo em vigor na Corporação.

11.2 - Método

11.2.1 - Mensuração
Os requisitos avaliados através dos instrumentos utilizados são esco-
lhidos a partir da análise do trabalho (exame da atividade profissio-
nal), que possibilita a escolha de testes e técnicas psicológicas mais
adequadas. Segundo o artigo 1º da Resolução CFP nº 02/2003 "Os
Testes Psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de
características psicológicas, constituindo-se um método ou uma técni-
ca de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o §
1o do Art. 13 da Lei no 4.11 - 9/62". Deste modo, conforme o § único
do referido artigo, "... os testes psicológicos são procedimentos sis-
temáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e
respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e/ou mensurar
características e processos psicológicos, nas suas mais diversas for-
mas de expressão, segundo padrões definidos pela construção dos
instrumentos." .
Os resultados dos candidatos são comparados com os dados forne-
cidos pelos manuais dos testes utilizados e estudos estatísticos pre-
viamente realizados com grupos anteriores de candidatos, resguarda-
dos os critérios de similaridade de população, a fim de estabelecer os
níveis mínimos aceitáveis em conformidade com o perfil psicológico
para o cargo em questão.

11.2.1.1 - Serão realizados exames exploratórios de características de
personalidade e de funções cognitivas e mentais, através da aplicação
de instrumentos psicométricos validados cientificamente em nível na-
cional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (Resolução
CFP nº 01/2002, nº 02/2003, nº 10/2005), que resultem na obtenção
de dados objetivos e fidedignos, quantificando numericamente, através
de escores, as características avaliadas.

11.2.2 - Procedimento

11.2.2.1 - O Exame Psicológico será realizado em fase única e eli-
minatória, composto por métodos e técnicas de avaliação psicológica.

11.2.2.2 - Os métodos e técnicas de avaliação psicológica terão por
objetivo avaliar características individuais que se traduzem em:

a) capacidade para solução de problemas;
b) capacidade para utilização de funções psicológicas necessárias ao
desempenho do cargo;
c) capacidade para adaptação e adequação de suas características in-
dividuais às atividades inerentes ao cargo.

11.2.2.3 - Para a realização dos testes, os candidatos deverão portar
caneta preta ou azul.

11.2.2.4 - Para a submissão ao Exame Psicológico estipulado no pre-
sente edital, recomenda-se ao candidato os seguintes cuidados: dor-
mir 08 (oito) horas na noite que antecede o exame, alimentar-se de

forma habitual no dia do exame, fazer abstinência de álcool nas 24
(vinte e quatro) horas que antecedem o Exame. O não cumprimento
dessas orientações será de total responsabilidade do candidato.

11.3 - Avaliação dos Resultados

11.3.1 - Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem
características compatíveis com os critérios definidos pela Corporação
para o exercício do cargo, tais como:

a) Nível suficiente de atenção geral: capacidade de focalizar, selecio-
nar e processar determinado(s) estímulo(s) do ambiente, em detrimen-
to de outros;
b) Nível suficiente de funções mentais relativas ao raciocínio lógico e
abstrato (inteligência geral): capacidade para utilizar as operações
mentais de raciocínio a fim de solucionar problemas;
c) Apresentação de características de personalidade, tais como:
- Energia: Agilidade, dinamismo, vigor, bom tônus vital;
- Disposição para realização: competência, perseverança, autodiscipli-
na, motivação para alcance dos objetivos;
- Controle Emocional: capacidade de controle sobre as emoções e
reações; humor estável;
- Facilidade de relacionamento interpessoal: capacidade para estabe-
lecer bom contato com outras pessoas, de interagir e adaptar-se a
grupos diversos;
- Organização: Capacidade para manter objetos e ambiente em or-
dem; facilidade para ordenar idéias e dar seqüência às tarefas a exe-
cutar;
- Resiliência: capacidade para lidar com situações de estresse e de
emergência;
- Conformidade social: capacidade de absorver e cumprir regras e
normas instituídas e lidar com figuras de autoridade;

11.4 - Validade do Exame:
O Exame Psicológico terá validade de 06 (seis) meses, contados a
partir da data da divulgação do respectivo resultado

11.5 - Entrevista de Devolução e Recurso:

11.5.1 - Será facultado ao candidato inapto, caso considere necessá-
rio, o direito à "entrevista de devolução", que tem por objetivo escla-
recer dúvidas a respeito do exame psicológico e cientificar ao can-
didato os motivos que determinaram o respectivo parecer. A solicita-
ção deverá ser feita a Exatus em até três dias úteis, a contar da data
de divulgação do resultado do exame psicológico.

11.5.2 - Ao candidato inapto é facultado se fazer acompanhar por psi-
cólogo, durante a entrevista de devolução.

11.5.3 - O candidato inapto poderá ainda, caso considere necessário,
no prazo de até três dias úteis a contar da data de divulgação do
resultado do exame psicológico, solicitar, através de recurso, a revisão
do material do seu exame.

11.5.4 - Tanto a "entrevista de devolução" quanto o "recurso", não têm
caráter de reaplicação do Exame Psicológico, e serão agendados, jun-
to à Exatus Promotores de Eventos e Consultoria (caso o candidato
tenha solicitado) para realização, somente após a finalização da etapa
do exame psicológico, regido pelo presente edital.

12 - DO EXAME ANTROPOMÉTRICO

12.1 - A terceira etapa deste concurso constará de Exame Antropo-
métrico, de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto
ou inapto.

12.2 - Somente os candidatos APTOS no Exame Psicológico, serão
convocados para o Exame Antropométrico, em local e data a ser di-
vulgado futuramente, por meio específico de convocação para esta
etapa do concurso, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, no sítio eletrônico da Exatus Promotores de Eventos e Con-
sultoria e do Centro de Recrutamento e Seleção de Praças da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

12.3 - No Exame Antropométrico os candidatos deverão atender aos
seguintes índices fisiológicos:

12.3.1 - Para candidatos do sexo masculino, ter altura mínima de
1,65m, (Lei Estadual nº 5630, de 29 de dezembro de 2009); para can-
didatos do sexo feminino, ter altura mínima de 1,60m (Lei Estadual nº
1032, de 08 de agosto de 1986).

12.3.2 - Peso: proporcional à altura, avaliando-se o candidato através
do ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), cujo cálculo será apurado
utilizando-se a fórmula abaixo e obedecendo-se à tabela:

Peso (kg) / Altura² (m)
IMC Classificação
Menor 18,5 Magreza
18,5 - 24,9 Saudável
25,0 - 29,9 Sobrepeso
30,0 - 34,9 Obesidade Grau I
35,0 - 39,9 Obesidade Grau II (severa)
Maior ou igual 40,0 Obesidade Grau III (mórbida)

12.4 - Somente serão aprovados os candidatos que se encontrarem
nas situações de Saudável e Sobrepeso.

12.5 - Não haverá segunda avaliação aos candidatos reprovados no
exame antropométrico.

12.6 - É responsabilidade do candidato manter seu peso dentro do
condizente para aprovação até a matrícula e durante o Curso de For-
mação de Soldados, sendo passível de reavaliação e eliminação em
qualquer etapa de seleção, caso não apresentar resultado em confor-
midade com os itens 12.3.2 - e 12.4.

12.7 - Não haverá segunda chamada para o Exame Antropométrico,
ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, inclusive por mo-
tivos de saúde, eliminado do concurso.

12.8 - Os candidatos serão avaliados em pé, na postura ereta, des-
calços e descobertos, em posição frontal ao avaliador.

12.9 - Todos os avaliadores serão profissionais de Educação Física.

13 - DO EXAME FÍSICO

13.1 - A quarta etapa deste concurso constará de exame físico, de
caráter eliminatório e visa selecionar os candidatos cujo vigor seja
compatível com o exercício das atividades físicas a que serão sub-
metidos durante o Curso de Formação de Soldados e para desem-
penhar as tarefas típicas da categoria funcional, sendo o candidato
considerado apto ou inapto.

13.2 - Somente os candidatos considerados APTOS no Exame An-
tropométrico, serão convocados para o Exame Físico em local e data
a ser divulgado futuramente, por meio específico de convocação para
esta etapa do concurso, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, no sítio eletrônico da Exatus Promotores de Eventos e

Consultoria e do Centro de Recrutamento e Seleção de Praças da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), ficando os de-
mais candidatos não convocados, reprovados e eliminados do concur-
so para todos os efeitos.

13.3 - Para a realização do exame físico, o candidato deverá apre-
sentar Atestado Médico (ANEXO I), com antecedência máxima de 30
(trinta) dias da data de realização do exame. Tal atestado não isenta
de possível reprovação futura, em exame médico específico, para a
carreira policial militar.

13.4 - O candidato que deixar de apresentar o atestado médico em
conformidade com o item 13.3 - (Anexo I), será impedido de realizar o
teste, sendo consequentemente eliminado do concurso.

13.5 - O candidato deverá se apresentar com roupa apropriada para a
prática de atividade física, na data, local e horário agendado, sendo
eliminado do concurso o candidato que faltar ou chegar após o ho-
rário determinado para realização dos testes.

13.6 - O candidato realizará o exame físico em 01 (um) único dia.

13.7 - Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários
(estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fra-
turas, gravidez, etc.), que impossibilitem a realização dos testes ou di-
minuam o desempenho dos candidatos nos testes do Exame Físico,
serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento di-
ferenciado por parte da Administração, mesmo que ocorram durante a
realização dos testes, em conformidade com o Artigo 49 do Decreto
n° 43.8 76, de 08 de outubro de 2012.

13.8 - A realização de qualquer exercício preparatório para o Exame
Físico será de total responsabilidade do candidato.

13.9 - O Exame Físico constará das seguintes provas:

13.9.1 - Candidatos Masculinos:

a) Tração na barra fixa: 02(duas) repetições
b) Abdominal tipo remador: 35 (trinta e cinco) repetições
c) Corrida de 12 (doze) minutos: 2.200 (dois mil e duzentos) metros

13.9 .2 - Candidatos Femininos:

a)Flexão de braços e antebraços: 15 (quinze) repetições
b)Abdominal tipo remador: 25 (vinte e cinco) repetições
c)Corrida de 12 (doze) minutos: 1.8 - 00 (mil e oitocentos) metros

13.9 .3 - Prova de tração na barra fixa:

a) Tentativas: 02 (duas), não necessariamente consecutivas. O can-
didato que não alcançar o índice exigido na primeira tentativa terá a
oportunidade de executar uma segunda tentativa no dia em que a
prova estiver sendo aplicada, respeitando o tempo de recuperação de
05 (cinco) minutos, tempo este fisiologicamente satisfatório para res-
tituição em 100% do sistema energético responsável (ATP-CP) exe-
cução do movimento. Caso não tenha atingido o índice solicitado, se-
rá considerado reprovado;
b) Tempo: não há tempo estipulado para execução da prova;
c) Índice: 02(duas) repetições;
d) Configuração do material: barra fixa, cilíndrica, com o diâmetro mí-
nimo de 3 cm e máximo de 3,5 cm; a distância mínima entre os pos-
tes de fixação da barra deverá ser de 1,10 m. Caso o executante,
após efetuar a pegada na barra fixa, encoste os pés no chão, deverá
flexionar as articulações do joelho para trás, de modo que os pés de-
sencostem do solo;
e) Execução do exercício: na posição inicial, a barra deve ser segura
com as mãos em pronação (palma das mãos para frente). Partindo da
posição com os braços esticados e posicionados na largura dos om-


