
TOQUE NOS BOTÕES PARA INTERAGIR

Esse é um edital resumido, mas não dispensa 
que você leia o edital de abertura completo do 
seu concurso. Apenas resumimos as principais 

informações para facilitar seu acesso.



Auxiliar Policial de 
Necropsia de 3ª Classe 



Auxiliar Policial de Necropsia de 3ª Classe 
10 (dez) vagas 
a) 07 vagas - destinadas aos candidatos da ampla concorrência;
b) 01 vaga - destinada aos candidatos negros e índios, na forma da Lei Estadual n° 6.067, de 25 de outubro 
de 2011;
c) 01 vaga - destinada aos candidatos com deficiência, na forma do especificado neste Edital;
d) 01 vaga - destinada aos candidatos com hipossuficiência econômica, na forma da Lei Estadual n° 7.747, 
de 16 de outubro de 2017.

2. DO CARGO
2.1. As atribuições genéricas do cargo são as definidas na legislação em vigor, especialmente na Lei 
Estadual nº 3.586, de 21 de junho de 2001, e outras atividades que vierem a ser estabelecidas por lei ou ato 
normativo.
2.2. A retribuição mensal consiste de vencimento-base, acrescida das gratificações e adicionais atinentes 
ao cargo, totalizando o valor de R$4.606,29 (quatro mil seiscentos e seis reais e vinte e nove centavos).
2.3. O regime de trabalho policial é de dedicação integral, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais ou por sistema de escala de serviço, nos termos da legislação em vigor. Seu regime jurídico é o 
Estatutário.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
j) possuir, até a data da posse, certificado, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Fundamental, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

4. DAS FASES DO CONCURSO
4.1. O concurso será composto de duas fases distintas, a saber: 
4.1.1. A primeira fase será dividida em quatro etapas sucessivas de responsabilidade da FGV: 
a) 1ª Etapa - Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as 
disciplinas constantes do Conteúdo Programático (Anexo I), com questões de múltipla escolha;
b) 2ª Etapa - Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório; 
c) 3ª Etapa - Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;
d) 4ª Etapa - Exame Médico, de caráter eliminatório. 

4.1.2. A segunda fase consistirá em duas etapas, que ocorrerão concomitantemente, de responsabilidade 
da Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra - ACADEPOL. 
a) 1ª Etapa - Curso de Formação Profissional (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, com apuração 
de frequência, aproveitamento e conceito;
b) 2ª Etapa - Prova de Investigação Social, de caráter eliminatório.

7. DAS INSCRIÇÕES 
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital, e 
encontrar-se-ão abertas a partir das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do dia 
26 de outubro de 2021, sendo o dia 27/10/2021, até às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor 
da inscrição. 
7.1.1. As inscrições serão efetuadas pelo sítio eletrônico ou através do Posto de Inscrição, conforme previsto 
no subitem 7.11. 
7.2. O valor da inscrição será de R$70,00 (setenta reais), cujo paga- mento deverá ser feito por meio 
de serviços disponíveis na internet e conforme instruções contidas neste item. O recolhimento do valor 
da inscrição realizado fora do prazo estabelecido neste Edital ou realiza- do por meio de pagamento 
agendado e não liquidado no referido prazo implicará a não efetivação da inscrição.

10. DA 1ª ETAPA - PROVA DE CONHECIMENTOS
10.1. A Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista para a 
sua realização em 23 de janeiro de 2022, consistirá de prova compreendendo 60 (sessenta) questões 
objetivas (múltipla escolha) versando sobre Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa - 20 questões e 
Matemática - 10 questões) e Conhecimentos
Específicos (Noções Básicas de Biologia e Anatomia Humanas, Noções de Prova no Processo Penal e 
Noções de Direito Administrativo - 30 questões), observado o conteúdo programático (Anexo I), a ser 
realizada por todos os candidatos, em uma única data, com duração improrrogável de 04 (quatro) horas, 
exceto para os casos previstos nos subitens 9.5.5, 9.6.1 e 9.6.2.1, distribuídas conforme



o quadro do subitem 10.3.
10.2. Cada questão terá 05 (cinco) alternativas de resposta, havendo somente uma opção correta.
10.3. A Prova de Conhecimentos terá o valor máximo de 60 (sessenta) pontos, distribuídos conforme a 
tabela abaixo:

11. DA 2ª ETAPA - PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

11.7.3. O candidato deverá executar cada um dos testes de esforço físico em apenas 01 (uma) tentativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL FUNDAMENTAL - AUXILIAR POLICIAL DE NECROPSIA
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos (decodificação dos sentidos); compreensão de textos (observação da estruturação 
significativa dos textos); estudo das classes de palavras em seu emprego textual, ou seja, percepção 
do seu papel na construção dos vários textos; correção linguística e estruturação de frases, tendo em 
vista sua interferência na significação textual; níveis de linguagem e sua adequação às várias situações 
comunicativas.

MATEMÁTICA
Números: Naturais, inteiros, racionais e reais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; divisibilidade, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Números fracionários e 
números decimais, dízimas periódicas. Média aritmética simples e ponderada.
Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau. Razão e proporção. Regra 
de três: simples e composta. Porcentagem. Equações do 2º grau. Medidas: tempo, comprimento, massa, 
área, capacidade. Conversão de unidades. Geometria: sólidos, polígonos, círculos, proporcionalidade, 
congruência, semelhança, perímetro e área de figuras planas. Triângulos: relações no triângulo retângulo. 
Princípios de contagem e noções de probabilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES BÁSICAS DE BIOLOGIA E ANATOMIA HUMANA. Citologia: Estrutura da célula, tipos de células e 
reprodução celular. Tecidos do corpo - tecidos fundamentais: epitelial, muscular, Conjuntivo e nervoso. 
Músculos e ossos: o músculo e seu papel, músculo estriado cardíaco, músculo esquelético e músculo liso. 
Esqueleto e seu papel,
osso, tipos de ossos e articulações. Esqueleto humano. Aparelho digestivo: digestão dos alimentos, boca, 
estômago, intestino delgado e intestino grosso. Enzimas digestivas. Sistema Circulatório: as partes do sistema 
circulatório, coração e circulação sanguínea. Aparelho respiratório: pulmões e troca de gases. Sistema 
nervoso: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema reprodutor: sistema reprodutor 
masculino e sistema reprodutor feminino.
NOÇÕES DE PROVA NO PROCESSO PENAL. Disposições gerais, exame de corpo de delito, cadeia de 
custódia e perícias em geral (Art. 155 ao Art. 184, do Código de Processo Penal). 
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Princípios expressos e implícitos da administração pública e ato 
administrativo.



Técnico Policial 
de Necropsia



Técnico Policial de Necropsia
10 (dez) vagas 
a) 07 vagas - destinadas aos candidatos da ampla concorrência;
b) 01 vaga - destinada aos candidatos negros e índios, na forma da Lei Estadual n° 6.067, de 25 de outubro 
de 2011;
c) 01 vaga - destinada aos candidatos com deficiência, na forma do especificado neste Edital;
d) 01 vaga - destinada aos candidatos com hipossuficiência econômica, na forma da Lei Estadual n° 7.747, 
de 16 de outubro de 2017. 

2. DO CARGO 
2.1. As atribuições genéricas do cargo são as definidas na legislação em vigor, especialmente na Lei 
Estadual no 3.586, de 21 de junho de 2001, e outras atividades que vierem a ser estabelecidas por lei ou 
ato normativo. 
2.2. A retribuição mensal consiste de vencimento-base, acrescida das gratificações e adicionais atinentes 
ao cargo, totalizando o valor de R$ 5.165,75 (cinco mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 
2.3. O regime de trabalho policial é de dedicação integral, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais ou por sistema de escala de serviço, nos termos da legislação em vigor. Seu regime jurídico 
é o Estatutário. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO 
j) possuir, até a data da posse, certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio 
ou curso técnico equivalente, ex- pedido por instituição de ensino reconhecida Ministério da Educação 
(MEC); 

4. DAS FASES DO CONCURSO
4.1. O concurso será composto de duas fases distintas, a saber: 
4.1.1. A primeira fase será dividida em quatro etapas sucessivas de responsabilidade da FGV: 
a) 1ª Etapa - Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as 
disciplinas constantes do Conteúdo Programático (Anexo I), com questões de múltipla escolha;
b) 2ª Etapa - Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório; 
c) 3ª Etapa - Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;
d) 4ª Etapa - Exame Médico, de caráter eliminatório. 

4.1.2. A segunda fase consistirá em duas etapas, que ocorrerão concomitantemente, de responsabilidade 
da Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra - ACADEPOL. 
a) 1ª Etapa - Curso de Formação Profissional (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, com apuração 
de frequência, aproveitamento e conceito;
b) 2ª Etapa - Prova de Investigação Social, de caráter eliminatório.

7. DAS INSCRIÇÕES 
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital, e 
encontrar-se-ão abertas a partir das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do dia 
26 de outubro de 2021, sendo o dia 27/10/2021, até às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor 
da inscrição. 
7.1.1. As inscrições serão efetuadas pelo sítio eletrônico ou através do Posto de Inscrição, conforme previsto 
no subitem 7.11. 
7.2. O valor da inscrição será de R$ 100,00 (cem reais), cujo paga- mento deverá ser feito por meio 
de serviços disponíveis na internet e conforme instruções contidas neste item. O recolhimento do valor 
da inscrição realizado fora do prazo estabelecido neste Edital ou realiza- do por meio de pagamento 
agendado e não liquidado no referido prazo implicará a não efetivação da inscrição.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE 
9.1.1. A alocação dos candidatos nos locais de realização de todas as etapas da primeira fase será feita a 
critério da FGV, no Município do Rio de Janeiro, podendo ser alocado também na região metropolitana, de 
acordo com a disponibilidade e capacidade dos locais considerando-se, inclusive, imposições por força 
do combate à COVID-19 e as disposições do presente Edital. 
9.1.1.1. O local, a sala e o horário de realização das provas serão disponibilizados no sítio eletrônico da FGV, 
a partir de 31 de janeiro de 2022. 



10. DA 1ª ETAPA - PROVA DE CONHECIMENTOS 
10.1. A Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classifica- tório, com data prevista para a sua 
realização em 06 de fevereiro de 2022, consistirá de prova compreendendo 60 (sessenta) questões 
objetivas (múltipla escolha) versando sobre Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa) e Conhecimentos 
Específicos (Anatomia e Fisiologia Humanas, Noções de Prova no Processo Penal e Noções de Direito 
Administrativo), observado o conteúdo programático (Anexo I), a ser realizada por todos os candidatos, 
em uma única data, com duração improrrogável de 04 (quatro) horas, exceto para os casos previstos 
nos subitens 9.5.5, 9.6.1 e 9.6.2.1, distribuídas conforme o quadro do subitem 10.3. 
10.2. Cada questão terá 05 (cinco) alternativas de resposta, havendo somente uma opção correta.
10.3. A Prova de Conhecimentos terá o valor máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos conforme a tabela 
abaixo: 

10.4. Será considerado APROVADO na Prova de Conhecimentos o candidato que obtiver, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de pontos, em cada um dos módulos isoladamente. 

11. DA 2ª ETAPA - PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

11.7.3. O candidato deverá executar cada um dos testes de esforço físico em apenas 01 (uma) tentativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO POLICIAL DE NECROPSIA 
CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo 
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; 
campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, 
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão 
dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões 
gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, 
paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: os itens deste programa serão considerados 
sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na estruturação 
significativa dos textos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DE ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA. Parte geral: Corpo humano - Órgãos e Sistemas. 
A célula - Célula Procariota e Célula Eucariota. Reprodução Celular, Mitose e Meiose. Tecidos e pele - 
Classificação dos Tecidos. Pele e anexos. Sistema esquelético - Esqueleto Axial. Esqueleto Apendicular. 
Articulações. Sistema muscular - Músculos: principais grupos, estrutura e funções. Sistema nervoso - 
Encéfalo e Nervos Cranianos. Medula Espinhal e Nervos Espinhais. Sistema circulatório - Sangue. Anatomia 
do Coração e dos Vasos Sanguíneos. Sistema respiratório - Parede Torácica e Pulmões. Mediastino. Outros 
sistemas - Anatomia do Sistema Digestivo. Anatomia do Sistema Urinário. Anatomia do Sistema Reprodutor. 
Parte especial: Cabeça e pescoço - Cavidade Craniana. Face e Couro cabeludo. Órbita e Olhos. Estrutura do 
Pescoço. Cavidade Nasal. Cavidade Oral. Laringe e Faringe. Tórax - Cavidades Pleurais. Pulmões. Traqueia. 
Brônquios. Coração. Vasos Sanguíneos. Mediastino Anterior, Médio e Posterior. Abdome - Cavidade 
Abdominal. Estômago e Intestinos. Fígado. Pâncreas. Baço. Rins. Adrenal e Retroperitônio. Vísceras Pélvicas. 
Períneo. Planos e Eixos Anatômicos. Preparo de reagentes e soluções: concentração comum, molaridade, 
diluição. Biossegurança: uso de EPI e EPC (equipamentos de proteção individual e coletiva). Manuseio e 
conservação de instrumental, vidraria e equipamentos. Esterilização e assepsia: métodos físicos e químicos; 
descontaminação de instrumental, vidrarias e equipamentos; descontaminação e descarte de materiais 
biológicos.
NOÇÕES DE PROVA NO PROCESSO PENAL. Disposições gerais, exame de corpo de delito, cadeia de 
custódia e perícias em geral (Art. 155 ao Art. 184, do Código de Processo Penal).
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Princípios expressos e implícitos da administração pública e ato 
administrativo.



Investigador Policial 
de 3ª Classe 



Investigador Policial de 3ª Classe 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de 200 (duzentas) vagas na classe inicial da carreira de 
Investigador Policial do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro, assim distribuídas: 
a) 130 vagas - destinadas aos candidatos da ampla concorrência;
b) 40 vagas - destinadas aos candidatos negros e índios, na forma da Lei Estadual n° 6.067, de 25 de 
outubro de 2011;
c) 10 vagas - destinadas aos candidatos com deficiência, na forma do especificado neste Edital;
d) 20 vagas - destinadas aos candidatos com hipossuficiência econômica, na forma da Lei Estadual n° 
7.747, de 16 de outubro de 2017. 

2. DO CARGO 
2.1. As atribuições genéricas do cargo são as definidas na legislação em vigor, especialmente na Lei Estadual 
no 3.586, de 21 de junho de 2001, e outras atividades que vierem a ser estabelecidas por lei ou ato normativo. 
2.2. A retribuição mensal consiste de vencimento-base, acrescida das gratificações e adicionais atinentes 
ao cargo, totalizando o valor de R$ 5.840,37 (cinco mil oitocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos). 
2.3. O regime de trabalho policial é de dedicação integral, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais ou por sistema de escala de serviço, nos termos da legislação em vigor. Seu regime 
jurídico é o Estatutário. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
j) possuir, até a data da posse, certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino 
médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC); 

4. DAS FASES DO CONCURSO
4.1. O concurso será composto de duas fases distintas, a saber: 
4.1.1. A primeira fase será dividida em quatro etapas sucessivas de responsabilidade da FGV: 
a) 1ª Etapa - Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as 
disciplinas constantes do Conteúdo Programático (Anexo I), com questões de múltipla escolha;
b) 2ª Etapa - Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório; 
c) 3ª Etapa - Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;
d) 4ª Etapa - Exame Médico, de caráter eliminatório. 

4.1.2. A segunda fase consistirá em duas etapas, que ocorrerão concomitantemente, de responsabilidade 
da Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra - ACADEPOL. 
a) 1ª Etapa - Curso de Formação Profissional (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, com apuração 
de frequência, aproveitamento e conceito;
b) 2ª Etapa - Prova de Investigação Social, de caráter eliminatório.

7. DAS INSCRIÇÕES 
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital, e 
encontrar-se-ão abertas a partir das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do dia 
26 de outubro de 2021, sendo o dia 27/10/2021, até às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor 
da inscrição. 
7.1.1. As inscrições serão efetuadas pelo sítio eletrônico ou através do Posto de Inscrição, conforme previsto 
no subitem 7.11. 
7.2. O valor da inscrição será de R$ 100,00 (cem reais), cujo paga- mento deverá ser feito por meio 
de serviços disponíveis na internet e conforme instruções contidas neste item. O recolhimento do valor 
da inscrição realizado fora do prazo estabelecido neste Edital ou realiza- do por meio de pagamento 
agendado e não liquidado no referido prazo implicará a não efetivação da inscrição.

10. DA 1ª ETAPA - PROVA DE CONHECIMENTOS 
10.1. A Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classifica- tório, com data prevista para a 
sua realização em 13 de fevereiro de 2022, consistirá de prova compreendendo 100 (cem) questões 
objetivas (múltipla escolha) versando sobre Língua Portuguesa, Noções de Direito (Penal, Processual 



Penal, Administrativo e Constitucional) e Conhecimentos Básicos de Informática, observado o conteúdo 
programático (Anexo I), a ser realizada por todos os candidatos, em uma única data, com duração 
improrrogável de 05 (cinco) horas.
10.2. Cada questão terá 05 (cinco) alternativas de resposta, havendo somente uma opção correta. 
10.3. A Prova de Conhecimentos terá o valor máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos conforme a tabela 
abaixo: 

11. DA 2ª ETAPA - PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 

11.7.3. O candidato deverá executar cada um dos testes de esforço físico em apenas 01 (uma) tentativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL MÉDIO - INVESTIGADOR POLICIAL 
CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo 
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; 
campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, 
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão 
dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões 
gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, 
paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: os itens deste programa serão considerados 
sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na estruturação 
significativa dos textos. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos 
de armazenagem de dados; propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, 
imagens, sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos PDF. Conhecimentos sobre sistema 
operacional Windows 10: conceitos gerais, funcionamento, principais aplicativos e ferramentas, comandos 
e configurações. Editores de texto: recursos e funções de formatação e editoração, buscas e comparações, 
recursos especiais. Corretores ortográficos. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de 
alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Re- cursos para impressão. Planilhas: 
funções de formatação; utilização de funções matemáticas, de busca, e outras de uso geral; criação e 
manipulação de fórmulas; gráficos mais comuns. Manipulação de arquivos: leitura e gravação. Recursos 
para impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e planilhas. Internet: conceitos 
gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; 
ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. 
Navegadores (browsers) e suas principais funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. 
Firefox. Internet Explorer. Cache e cookies. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras 
funcionalidades. Webmail. Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de 
transmissão. Pacotes de escritório: MS OFFICE 2010 BR (ou superior) e Libre Office 4.x (ou superior). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; 
partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 
Organização do Estado Federal Brasileiro: repartição de competências. Administração pública e servidores 
públicos civis. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo. 
Segurança Pública na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ordem social: 
base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança, adolescente, idoso, 
índio. 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
Conceito de Administração Pública. Noções de organização administrativa. Centralização, descentralização, 
concentração e desconcentração. Administração direta e indireta. Autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Regime jurídico-administrativo. Conceito. Princípios expressos 
e implícitos da administração pública. Poderes administrativos. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de 
polícia. Uso e abuso do poder. Divisão de polícia. Limitações do poder de polícia. Ato administrativo. Conceito, 



requisitos, atributos, classificação e espécies. Agentes públicos. Disposições constitucionais aplicáveis. 
Disposições doutrinárias. Conceito. Espécies. Cargo, emprego e função pública. Servidor Público: conceito. 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Rio de Janeiro (Decreto-Lei no 220/1975) e 
seu Regulamento (Decreto no 2.479/1979). Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei 
no 218/1975) e seu Regulamento (Decreto no 3.044/1979). Licitação. Princípios. Contratação direta: dispensa 
e inexigibilidade. Modalidades. Critérios de julgamento. Procedimento. Controle da administração pública. 
Controle exercido pela administração pública. Controle judicial. Controle legislativo. Responsabilidade civil 
do Estado. Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Responsabilidade por ato co- missivo do 
Estado. Responsabilidade por omissão do Estado. 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
Princípio da Reserva Legal. Aplicação da Lei penal no Tempo e no Espaço. Teoria Geral do Crime. 
Classificação das infrações penais. Fato Típico. Dolo e Culpa. Consumação e Tentativa. Desistência Voluntária 
e Arrependimento Eficaz. Crime Impossível. Ilicitude e suas causas de exclusão. Culpabilidade e suas causas 
de exclusão. Erro de Tipo e Erro de Proibição. Concurso de pessoas. Espécies de pe- nas. Aplicação da 
pena. Concurso de Crimes. Punibilidade e suas causas de extinção. Crimes contra a pessoa. Crimes contra 
o patrimônio. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a família. Crimes contra a incolumidade 
Pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. 
Leis extravagantes: Crimes de tortura (Lei no 9.455/1997); Lei Antidrogas (Lei no 11.343/2006); Lei de Abuso 
de Autoridade (Lei no 13.869/2019); Estatuto da criança e do adolescente (Lei no 8.069/1990); Código de 
trânsito brasileiro (Lei 9.503/1997); Lei dos juizados especiais criminais (Lei no 9.099/1995); Crimes contra o 
meio ambiente (Lei no 9.605/1998); Crimes contra o consumidor (Lei no 8.078/1990); Crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei no 9.613/1998); Estatuto do desarmamento (Lei no 10.826/2003); 
crimes hediondos (Lei no 8.072/1990). Crimes previstos na Lei no 9.296/1996 (escutas telefônicas). Violência 
Doméstica e Fa- miliar contra a Mulher “Lei Maria da Penha” (Lei no 11.340/2006). Crimes resultantes de 
preconceitos de raça ou de cor (Lei no 7.716/1989). Organização Criminosa (Lei no 12.850/2013). Dos crimes 
previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015). 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Inquérito policial: conceito, natureza jurídica, características, finalidade, prazo, valor probatório, atribuição 
para presidência, sigilo (Lei no 13.245/2016). Auto de resistência. Do emprego de algemas (Lei no 13.434/2007 
e Lei no 7.210/1984). Resolução Conjunta no 2/2015 (Conselho Superior de Polícia). Ação Penal. Prisão 
Cautelar: disposições gerais; prisão em flagrante; prisão temporária e prisão preventiva: a. Banco de 
dados para registro dos mandados de prisão - Conselho Nacional de Justiça (Lei no 12.403/2011); b. Banco 
Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0 (Resolução CNJ no 251/2019). Competência e atribuição. 
Das Medidas Cautelares e Da Liberdade Provisória: a. Das medidas cautelares diversas da prisão. b. Do 
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida - violência doméstica e familiar contra 
a mulher (Lei no 11.340/2006, Lei no 13.827/2017 e Lei no 14.188/2021). Da Segurança Pública (Constituição 
Federal/1988). Da Atividade de Polícia Judiciária. Diligências de investigação e medidas assecuratórias: 
a. violência doméstica e fa- miliar contra a mulher; atendimento policial e pericial especializado; b. 
informação de direitos e serviços ininterruptos, programa Sinal Verme- lho contra a Violência Doméstica 
(Lei no 11.340/2006, Lei no 13.505/2017, Lei no 13.894/2019 e Lei no 14.188/2021). c. identificação criminal e 
coleta do perfil genético (Lei no 12.037/2009 e Lei no 12.654/2012. Da busca e apreensão. Da prova. Da 
Cadeia de Custódia (Lei no 13.964/2019). Das garantias constitucionais do Processo Penal. Comunicação 
da prisão. Direito ao silêncio. Assistência de ad- vogado. Identificação dos responsáveis pela prisão. Leis 
dos Juizados Especiais Criminais e Termo Circunstanciado (Lei no 9.099/1995 e Lei no 10.259/2001).



Inspetor de Polícia 
de 6ª Classe



Inspetor de Polícia de 6ª Classe
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
100 (cem) vagas
a) 65 vagas - destinadas aos candidatos da ampla concorrência;
b) 20 vagas - destinadas aos candidatos negros e índios, na forma da Lei Estadual n° 6.067, de 25 de 
outubro de 2011;
c) 05 vagas - destinadas aos candidatos com deficiência, na forma do especificado neste Edital;
d) 10 vagas - destinadas aos candidatos com hipossuficiência econômica, na forma da Lei Estadual n° 
7.747, de 16 de outubro de 2017.

2. DO CARGO
2.1. As atribuições genéricas do cargo são as definidas na legislação em vigor, especialmente na Lei Estadual 
n° 3.586, de 21 de junho de 2001, e outras atividades que vierem a ser estabelecidas por lei ou ato normativo.
2.2. A retribuição mensal consiste de vencimento-base, acrescida das gratificações e adicionais atinentes 
ao cargo, totalizando o valor de R$ 6.380,29 (seis mil trezentos e oitenta reais e vinte e nove centavos).
2.3. O regime de trabalho policial é de dedicação integral, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais ou por sistema de escala de serviço, nos termos da legislação em vigor. Seu regime jurídico 
é o Estatutário.

3. REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
j) possuir, até a data da posse, diploma de curso superior devidamente registrado;

4. DAS FASES DO CONCURSO
4.1. O concurso será composto de duas fases distintas, a saber: 
4.1.1. A primeira fase será dividida em quatro etapas sucessivas de responsabilidade da FGV: 
a) 1ª Etapa - Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as 
disciplinas constantes do Conteúdo Programático (Anexo I), com questões de múltipla escolha;
b) 2ª Etapa - Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório; 
c) 3ª Etapa - Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;
d) 4ª Etapa - Exame Médico, de caráter eliminatório. 

7. DAS INSCRIÇÕES 
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital, e 
encontrar-se-ão abertas a partir das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do dia 
26 de outubro de 2021, sendo o dia 27/10/2021, até às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor 
da inscrição. 
7.1.1. As inscrições serão efetuadas pelo sítio eletrônico ou através do Posto de Inscrição, conforme previsto 
no subitem 7.11. 
7.2. O valor da inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cujo paga- mento deverá ser feito 
por meio de serviços disponíveis na internet e conforme instruções contidas neste item. O recolhimento do 
valor da inscrição realizado fora do prazo estabelecido neste Edital ou realiza- do por meio de pagamento 
agendado e não liquidado no referido prazo implicará a não efetivação da inscrição.

10.DA 1ª ETAPA - PROVA DE CONHECIMENTOS
10.1. A Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista para a sua 
realização em 30 de janeiro de 2022, consistirá de prova compreendendo 100 (cem) questões objetivas 
(múltipla escolha) versando sobre Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos 
Básicos de Informática, observado
o conteúdo programático (Anexo I), a ser realizada por todos os candidatos, em uma única data, com 
duração improrrogável de 05 (cinco) horas, exceto para os casos previstos nos subitens 9.5.5, 9.6.1 e 9.6.2.1, 
distribuídas conforme o quadro do subitem 10.3.
10.2. Cada questão terá 05 (cinco) alternativas de resposta, havendo somente uma opção correta.
10.3. A Prova de Conhecimentos terá o valor máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos conforme a tabela 
abaixo:
10.4. Será considerado APROVADO na Prova de Conhecimentos o candidato que obtiver, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de pontos, em cada um dos módulos isoladamente. A nota final será o somatório 
das notas de cada um dos módulos elencados no quadro do subitem 10.3.



11.DA 2ª ETAPA - PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
11.7.3. O candidato deverá executar cada um dos testes de esforço físico em apenas 01 (uma) tentativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR - INSPETOR DE POLÍCIA
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo 
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; 
campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, 
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão 
dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões 
gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, 
paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: os itens deste programa serão considerados 
sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na estruturação 
significativa dos textos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos 
de armazenagem de dados; propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, 
imagens, sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos PDF. Conhecimentos sobre sistema 
operacional Windows 10: conceitos gerais, funcionamento, principais aplicativos e ferramentas, comandos 
e configurações. Editores de texto: recursos e funções de formatação e editoração, buscas e comparações, 
recursos especiais. Corretores ortográficos. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de 
alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Recursos para impressão. Planilhas: 
funções de formatação; utilização de funções matemáticas, de busca, e outras de uso geral; criação e 
manipulação de fórmulas; gráficos mais comuns. Manipulação de arquivos: leitura e gravação. Recursos 
para impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e planilhas. Internet: conceitos 
gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; 
ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. 
Navegadores (browsers) e suas principais funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. 
Firefox. Internet Explorer. Cache e cookies. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras 
funcionalidades. Webmail. Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de 
transmissão. Pacotes de escritório: MS OFFICE 2010 BR (ou superior) e Libre Office 4.x (ou superior).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
Direito Constitucional: natureza, conceito e objeto. Poder Constituinte. Supremacia da Constituição e controle 
de constitucionalidade. Aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida e 
limitada. Normas programáticas. Regimes políticos e formas de governo. A repartição de competência na 
Federação. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, da 
nacionalidade, direitos políticos e dos partidos políticos. Organização político-administrativa da União, dos 
Estados Federados, dos Municípios e do Distrito Federal. Da Administração Pública. Do Poder Legislativo: 
fundamento, atribuições e garantias de independência. Do Poder Executivo: forma e sistema de governo, 
Chefia de Estado e Chefia de Governo, atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Do 
Poder Judiciário: fundamento, atribuições e garantias; Súmulas Vinculantes e Repercussão Geral. Das 
Funções Essenciais à Justiça. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas: do Estado de Defesa, 
do Estado de Sítio, das Forças Armadas, da Segurança Pública. Da Ordem Social: base e objetivos da 
ordem social, da seguridade social, da educação, da cultura, do desporto, da ciência e tecnologia, da 
comunicação social, do meio ambiente, da família, da criança, do adolescente, do idoso e dos índios.

DIREITO ADMINISTRATIVO
Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios. Conceito de Estado, elementos, poderes e organização. 
Governo e Administração Pública: conceitos. Administração Pública: natureza, elementos, poderes e 
organização, natureza, fins e princípios; Administração direta e indireta; planejamento, coordenação, 
descentralização, delegação de competência e controle. Regime jurídico-administrativo. Conceito. 
Princípios expressos e implícitos da administração pública. Poderes administrativos: poder vinculado, 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Do uso 



e do abuso do poder. Atos administrativos: conceito e requisitos; atributos; invalidação; classificação; 
espécies. Agentes públicos: espécies e classificação; direitos, deveres e prerrogativas; cargo, emprego 
e funções públicas; regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; 
diretos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. Serviços públicos: 
conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; Delegação: concessão, 
permissão, autorização. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle 
judicial; controle legislativo. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado no direito 
brasileiro. Responsabilidade por ato comissivo do Estado. Responsabilidade por omissão do Estado. 
Licitação. Princípios. Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Critérios de julgamento. 
Procedimento. Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 
Regime jurídico peculiar aos funcionários civis do serviço policial do Poder Executivo do Estado do Rio de 
Janeiro (Decreto-Lei nº 218/1975). Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do estado do Rio de Janeiro 
(aprovado pelo Decreto nº 3.044/1980. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do 
Estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei nº 220/1975). Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado do Rio de Janeiro (aprovado pelo Decreto nº 2.479/1979).

DIREITO PENAL E LEIS ESPECIAIS
Princípios Constitucionais do Direito Penal. A Lei Penal no tempo. A Lei Penal no espaço. Interpretação 
e integração da lei penal. Analogia. Teoria Geral do Crime e elementos constitutivos. Classificação das 
infrações penais. Sujeito ativo e Sujeito passivo da Infração Penal. Objeto Jurídico e Objeto Material. Fato 
Típico. Dolo e Culpa. Conflito Aparente de Normas Penais. Da consumação e da Tentativa. Desistência 
voluntária e Arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Crime impossível. Ilicitude e suas causas de 
exclusão. Culpabilidade e suas causas de exclusão. Erro de tipo e Erro de proibição. Concurso de Pessoas. 
Penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. Aplicação da pena. Concurso de Crimes. 
Ação Penal. Punibilidade e suas causas de extinção. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o 
patrimônio. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Dos crimes contra a organização do trabalho. Dos 
crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Dos crimes contra a dignidade Sexual. 
Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. 
Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública. Estatuto do Desarmamento (Lei 
nº 10.826/2003). Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990). Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de 
cor (Lei nº 7.716/1989). Abuso de Autoridade (Lei nº 13.689/2019). Crimes de Tortura (Lei nº 9.455/1997). Crimes 
Previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Crimes no Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10.741/2003). Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013). Interceptação Telefônica (Lei nº 9.296/1996). 
Crimes previstos no Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). Crimes de Trânsito (Código de Trânsito Brasileiro 
- Lei nº 9.503/1997). Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 - Capítulo III). Crimes Contra a Ordem 
Tributária, a Economia e as Relações de Consumo (Lei nº 8.137/1990). Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher “Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006). Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei nº 
11.343/2006). Crimes contra as Relações de Consumo (Título II da Lei nº 8.078/1990). Lei das Contravenções 
Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941). Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente (Lei nº 9.605/1998). Crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei 9.613/1998). Dos crimes previstos no Estatuto da 
Pessoa da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Sistemas processuais. Da Segurança Pública (Constituição Federal/ 1988). Da Investigação Criminal: a. violência 
doméstica e familiar contra a mulher; atendimento policial e pericial especializado; informação de direitos 
e serviços ininterruptos; Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica (Lei nº 11.340/2006, Lei nº 
13.505/2017, Lei nº 13.894/2019 e Lei nº 14.188/2021); b. identificação criminal e coleta do perfil genético (Lei nº 
12.037/2009 e Lei nº 12.654/2012); c. requisição de dados, informações cadastrais e disponibilização de meios 
técnicos (Lei nº 1.344/2016); Da coleta de dados e informações de natureza não criminal para assuntos de interesse 
privado (Lei nº 13.342/2017). Do inquérito policial: conceito, natureza jurídica, características, finalidade, prazo, 
valor probatório, atribuição para presidência, sigilo (Lei nº 13.245/2016). Da ação penal. Espécies. Da jurisdição 
e competência. Da prova: a. Da Cadeia de Custódia (Lei nº 13.964/2019). b. Da Colaboração Premiada (Lei nº 
12.850/2013). Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e seu defensor, dos assistentes e auxiliares da justiça. 
Da Prisão, Das Medidas Cautelares e Da Liberdade Provisória: a. Das medidas cautelares diversas da prisão. 
b. Do afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida - violência doméstica e familiar 
contra a mulher (Lei nº 11.340/2006, Lei nº 13.827/2017 e Lei nº 14.188/2021). Banco de dados para registro dos 
mandados de prisão - Conselho Nacional de Justiça (Lei nº 12.403/2011) e Banco Nacional de Monitoramento 
de Prisões - BNMP 2.0 (Resolução CNJ nº 251/2019). Da prisão temporária (Lei nº 7.960/1989 e Lei nº 8.072/1990). 
Da duração do mandado de prisão (Lei nº 13.869/2019). Da audiência de custódia. Do emprego de algemas 
(Lei nº 13.434/2007 e Lei nº 7.210/1984). Das citações e intimações. Das nulidades. Do processo e julgamento dos 
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Procedimentos dos Juizados Especiais Criminais.
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