REGULAMENTO SIMULADO PM/SC – 2021
Este simulado está organizado sob responsabilidade do Essencial Concursos, com sede na Praça
XV, 151 - Centro, Florianópolis/SC, CNPJ sob o nº 24071325/0001-23, (48) 3879-6555.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1. Período: A partir das 20 horas do dia 28/09/2021 até às 19 horas do dia 1º/10/2021.
1.2. Taxa de inscrição: 02 kg de alimento não perecíveis (para ação beneficente, podendo ser
entregue no dia da prova).
1.3. Dos procedimentos de inscrição:
1.3.1. Será admitida a inscrição via WhatsApp no número (48) 38796555 ou no endereço
essencialconcursos.com.br/regulamento-pm solicitada no período estabelecido no cronograma.
1.3.2. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no ato
de sua inscrição.
1.3.3. A falta de dados na inscrição anulará a mesma.

2. DAS FASES DO SIMULADO
O presente Simulado para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina será
constituído de uma única fase com duas etapas.

3. PRIMEIRA ETAPA e SEGUNDA ETAPA – PROVA TEÓRICA
3.1. A prova é constituída de duas etapas, uma objetiva e outra dissertativa. A objetiva é
composta de 58 (Cinquenta e oito) questões no formato de múltipla escolha, com 05 (cinco)
alternativas de respostas de “a” a “e”, das quais somente uma deverá ser assinalada como
correta.
3.2 A prova discursiva consistirá na produção de uma redação de texto dissertativo, de até 30
linhas, a respeito do tema enunciado no caderno de questões.
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3.3 O número de questões da prova escrita e as áreas de conhecimento por ela abrangidas estão
descritas no quadro abaixo:

Área de conhecimento

Nº de questões

Direito Constitucional

08

Direito Penal

08

Direito Processual Penal

08

Legislação Institucional

08

Língua Portuguesa

10

Informática

08

Raciocínio Lógico

08

Redação

-

Total

58

3.4 Ambas as etapas serão realizadas no dia 02/10/2021, das 13 horas às 18 horas.
3.5. Os candidatos terão acesso à sala de aula trinta minutos antes do período previsto para o
início da prova.
3.6. A porta de acesso ao local de prova será fechada às 12 horas e 50 minutos.
3.7. Os candidatos que chegarem após o fechamento da porta não poderão realizar a prova,
independentemente dos motivos alegados.
3.8. A prova será realizada no Essencial Concursos
3.9. O número de inscritos é limitado a 50 vagas.
3.10. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, munido de documento
oficial de identidade informado na inscrição, caneta esferográfica transparente de tinta preta ou
azul. Não será permitido a utilização de lápis, lapiseira/grafite, marca texto e/ou borracha.
3.11. A prova será realizada no Essencial Concursos, Praça XV de novembro, 151, centro.
3.12. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem
autorização e sem acompanhamento da fiscalização.
3.13. A duração da prova objetiva e dissertativa será de 5h (cinco horas), tempo em que está
incluído o preenchimento do cartão e da folha de resposta.
3.14. Após a entrega do cartão e da folha de resposta ao fiscal o candidato não poderá
permanecer no local de sua aplicação.
3.15. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios,
de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado
do simulado o candidato que descumprir esta determinação.
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3.16. Será excluído do simulado o candidato que se portar de maneira indevida ou descortês para
com qualquer membro da equipe responsável pela aplicação da prova.
3.17. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão resposta, bem
como, o texto dissertativo para a Folha de Resposta. Os dois documentos deverão ser entregues
ao Fiscal de sala, e serão os únicos documentos válidos para a correção. Em hipótese alguma
haverá substituição do cartão ou folha de resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano
causado pelo candidato.

4. DA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
4.1. Todos os alunos ativos presenciais dos cursos: Carreiras Policiais, Polícia Militar e Conquista
terão direito a correção da Redação.
4.2. A Folha de Resposta da Redação poderá ser retirada pelo candidato junto ao Essencial
Concursos ou pode ser enviada digitalmente após 13/10/2021 e estará disponível até 15 (quinze)
dias após esta data.

5. DO RESULTADO
5.1. O gabarito preliminar da primeira etapa da prova teórica será divulgado a partir das 20h de
02/10/2021, no site www.essencialconcursos.com.br, na aba “Eventos”.
5.2. Serão assegurados aos candidatos o direito a recurso contra a formulação, o conteúdo ou
gabarito das questões. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com argumentação
lógica e consistente, digitado ou preenchido a mão com letra legível, conter nome e assinatura do
candidato, e deverá ser interposto até o dia 04/10/2021.
5.3.

O

recurso

deverá

ser

encaminhado

ao

Departamento

Pedagógico,

no

e-mail

pedagogico@essencialconcursos.com.br.
5.4. Se houver modificação no gabarito decorrente dos recursos, o gabarito definitivo será
postado no dia 06/10/2021, no site www.essencialconcursos.com.br, na aba “Eventos”.
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