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1. APRESENTAÇÃO 

O POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL publicou 
edital para a realização de concurso público para o cargo de PERITO 
PAPILOSCOPISTA.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
FAPEC - Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura. 

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$ 4.527,80 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)  

JORNADA DE TRABALHO 
40 horas semanais.

ESCOLARIDADE
Curso de ensino superior em nível de graduação (exclusivamente 
bacharelado), em qualquer área do conhecimento, comprovado mediante 
a apresentação de Diploma, declaração, ou certidão de conclusão, todos 
acompanhados do respectivo histórico escolar, fornecidos por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.  
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2. VAGAS 

Perito 
Papiloscopista

TOTAL:

Vagas para ampla 
concorrência
Vagas reservadas para 
candidatos negros
Vagas reservadas 
para candidatos 
com deficiência
Vagas reservadas para 
Índios

31

8

2

1

42
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

Será considerado aprovado na Prova Escrita Objetiva o candidato que, cumulati-
vamente, obtiver pontuação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total 
de pontos estabelecidos para a Prova Escrita Objetiva e que não tenha zerado em 

qualquer um dos grupos de matérias.
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de PERITO PAPILOSCOPISTA 
elaborado com base no edital e nas estatísticas de incidência de questões por disci-
plinas. Por isso, é um curso focado no que realmente é cobrado em prova, ou seja, 
os assuntos dentro das disciplinas já estão organizados na ordem do que mais tem 
chance de cair na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca FAPEC tem cobrado nos últimos anos:
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LEGISLAÇÃO POLICIAL CIVIL

Não foi possível a apresentação das estatísticas devido ao número de questões.
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5. ETAPAS

CARÁTER

• Classificatório e eliminatório.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 80 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha com 5 alternativas (A, B, C, D, E).

TEMPO DE EXECUÇÃO DA PROVA OBJETIVA

• 4 horas.

PROVA OBJETIVA
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CARÁTER

• Eliminatório.

OBJETIVO

• A Avaliação Médico-Odontológica destina-se a verificar mediante 
anamnese, exame clínico, análise dos laudos, dos testes e dos exames 
solicitados, a presença de doenças, sinais ou sintomas que inabilitem 
o candidato, bem como as condições clínicas, antropométricas e de 

aptidão física, correlacionadas com a idade, a massa muscular, e a 
altura do candidato que, embora não voltadas à morbidez, possam 

ser consideradas impeditivas ou incapacitantes para suportar a 
realização do Curso de Formação Policial ou para o exercício das 

atividades próprias do cargo de Agente de Polícia Científica.

EXAMES

• eletrocardiograma (ECG), com laudo;
•  parecer cardiológico (avaliação cardiológica);

•  eletroencefalograma, com laudo;
•  parecer neurológico (avaliação neurológica);

•  laudo de exame oftalmológico completo, inclusive com avaliação 
sensocromática;

•  radiografia de tórax, em apneia;
•  imunologia para doença de Chagas ou Machado Guerreiro;

•  exame parasitológico de fezes;
•  urina EAS;

•  entre outros.

AVALIAÇÃO MÉDICO - ODONTOLÓGICA
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CARÁTER

• Eliminatório.

OBJETIVO

• A Avaliação Psicológica objetiva mensurar de forma objetiva e 
padronizada, identificando e quantificando escores, características 
e habilidades psicológicas do candidato para exercer as funções 
do cargo de Agente de Polícia Científica, de acordo com o perfil 

estabelecido, através do emprego de um conjunto de instrumentos 
e técnicas científicas que favoreçam um prognóstico a respeito do 

desempenho, adaptação e adequação ao cargo proposto, bem como 
no que diz respeito ao porte e uso de armas de fogo.

CARACTERÍSTICAS ANALISADAS

• Controle emocional;
• Ansiedade;

• Impulsividade;
• Domínio psicomotor;

• Autoconfiança;
• Resistência à frustração; 

• Potencial de desenvolvimento cognitivo;
• Memória auditiva e visual;

• Iniciativa;
• entre outras. 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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CARÁTER

• Classificatório.

PONTUAÇÃO

• A Prova de Títulos será avaliada de 0,00 (zero) até 10,00 (dez) pontos, 
mesmo que a soma das pontuações dos títulos apresentados pelo 

candidato seja superior a esse valor, e será realizada de acordo com as 
especificações contidas no quadro de pontuação, conforme abaixo. 

PROVA DE TÍTULOS
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CARÁTER

• Eliminatório e Classificatório.

CARÁTER

• Eliminatório.

CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL

INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 26/10/2021 a 18/11/2021 

• https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_
id=137

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$ 340,48 (trezentos e quarenta reais e quarenta e oito 

centavos)  

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-pc-ms-2021-editais-publicados

DATA DA 
PROVA • 4/12/2021
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CANAIS 
 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

BONS ESTUDOS!




