
ACADEMIA DE POLÍCIA 
“DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA” 
SECRETARIA DE CONCURSOS PÚBLICOS 
Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos iniciais 
vagos na Carreira de Investigador de Polícia – IP 1/2012 
 
O Presidente do concurso em epígrafe: 
1. Torna público que os recursos interpostos, em face do resultado da Prova 
Preambular, foram todos INDEFERIDOS. 
 
I - DA DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO E LOCAL DA PROVA ESCRITA 
1. A prova será realizada no dia 07 de abril de 2013 (domingo), com início às 10 horas 
e término às 12 horas. 
2. Os candidatos deverão comparecer na Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira 
Cobra”, situada na Praça Professor Reinaldo Porchat, n° 219 , Butantã, São Paulo/SP, 
com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início. 
3. Os portões de acesso aos candidatos para o local da prova serão abertos às 08 
horas e fechados, impreterivelmente, às 09 horas e 45 min. Não será permitida a 
entrada no prédio após esse horário e nenhuma justificativa será recebida para 
excepcionar referido regramento. 
4. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de prova após 45 (quarenta e 
cinco) minutos do respectivo início. 
 
II - DA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
1. Somente será admitido na sala de prova o candidato que estiver portando 
documento de identidade oficial original, em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, sua identificação. 
1.1 O candidato deverá apresentar um dos seguintes documentos: Cédula de 
Identidade (RG) ou Registro de Identidade Civil (RIC), Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte, 
Identidade Funcional expedida pela Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive aquelas 
expedidas aos Soldados PM Temporários, ou Polícia Federal, Certificado de 
Reservista ou outro documento de identificação com fé pública e fotografia. 
2. O candidato deverá se apresentar com traje compatível com a relevância da função 
policial. 
 
III - DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
1. A prova será manuscrita, com grafia legível, com a utilização de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 
2. Durante a realização da prova, não serão permitidos o porte de arma, qualquer 
espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de 
pesquisa, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos 
sonoros, telefone celular, BIP, pager, walkman, tablet, ipod®, palmtop, pen drive, mp3 
player, gravador, controle de alarme de carro ou qualquer tipo de receptor e emissor 
de mensagem, assim como o uso de boné, gorro, chapéu, óculos de sol e fones de 
ouvido. 
2.1. Os candidatos que estiverem com aparelhos eletrônicos deverão desligá-los, 
sendo proibido seu uso ou manuseio durante o período de realização da prova. 
3. No dia da prova escrita, 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início, no 
auditório da Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”, ala “J”, será 
realizada a sessão pública de escolha, por candidato que aleatoriamente se 
apresente, de um entre três envelopes lacrados, contendo a prova a ser aplicada. Os 
conteúdos dos envelopes não escolhidos serão tornados públicos. 
 
IV – DAS QUESTÕES 



1. A prova escrita consistirá em 5 (cinco) questões objetivas (discursivas) abrangendo 
as matérias de NOÇÕES DE DIREITO, NOÇOES DE CRIMINOLOGIA E LINGUA 
PORTUGUESA, com atribuição de 0 a 100 pontos. 
1.1 Cada questão terá o valor máximo de 20 (vinte) pontos. 
2. As respostas deverão ficar adstritas aos espaços reservados à questão na folha que 
será entregue ao candidato, sendo vedada a utilização de folha suplementar. 
3. Não haverá substituição das folhas de respostas. 
4. É vedado ao candidato, sob pena de nulidade, inserir no corpo da folha de 
respostas o seu nome, a assinatura ou qualquer outra anotação ou sinal que possa 
identificá-lo, devendo tais informações constarem apenas no espaço próprio existente. 
5. As provas serão, logo após o seu encerramento, desidentificadas em ato público e o 
material, entregue aos membros da comissão para correção. 


