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1. APRESENTAÇÃO 

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso publicou edital para a 
realização de concurso público para o cargo de Escrivão.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso.

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$5.657,47

REQUISITOS BÁSICOS 
Certificado de conclusão ou Diploma de curso superior de qualquer área 
de formação, devidamente registrado no Ministério da Educação e Carteira 
Nacional de Habilitação categoria B, C ou D.
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2. VAGAS 

ESCRIVÃOVagas para cadastro 
de reserva
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS

CONHECIMENTOS COBRADOS Nº DE 
QUESTÕES

CONHECIMENTOS 
BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA 10

CONHECIMENTOS 
GERAIS

PRINCÍPIOS DE ÉTICA E FILOSOFIA 2

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MATO GROSSO 3

RACIOCÍNIO LÓGICO 5

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 10

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 5

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 5

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 5

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 5

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 5

ORGANIZAÇÃO E ESTATUTO DA POLÍCIA 
JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO 5

TOTAL 60
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de ESCRIVÃO elaborado com 
base no edital e nas estatísticas de incidência de questões por disciplinas. 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 UFMT tem cobrado nos últimos anos:
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5. ETAPAS

NÚMERO DE QUESTÕES

• 60 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha com 5 alternativas (A,B,C,D,E) e apenas uma resposta 
correta.

CRITÉRIO DE REPROVAÇÃO

• O candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva será eliminado do 

certame.

PROVA OBJETIVA

1ª ETAPA
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PROVA DISCURSIVA

• O candidato, diante de uma proposta de produção textual, deverá 
identificar o tema, definir uma perspectiva adequada de abordagem, 

atender ao gênero solicitado, desenvolver o tema mobilizando os 
recursos linguísticos e textuais que possibilitem um texto claro, coeso 

e coerente – uma unidade sociocomunicativa. O candidato deverá 
transcrever o texto definitivo da Redação para o espaço indicado na 

Folha de Redação com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não 
porosa, fabricada em material transparente.

CRITÉRIO DE REPROVAÇÃO

• O candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da pontuação máxima da Prova Dissertativa.

TEMPO DE EXECUÇÃO DA PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA

• 4 horas e 30 minutos.

CRITÉRIO DE APTIDÃO

• Será considerado APTO na Prova Prática de Digitação o candidato 
que conseguir, no mínimo, 600 (seiscentos) toques líquidos (TL) em 6 

(seis) minutos.

CÁLCULO QUANTO AO NÚMERO DE TOQUES

• Os toques líquidos (TL) serão calculados levando-se em conta, no 
tempo estipulado, o número de toques brutos (TB), diminuindo-

se o número de erros cometidos (TE), ou seja: TL = TB – TE, em que 
os toques brutos (TB) correspondem à totalização do número de 

toques dados pelo candidato, incluindo vírgulas, espaços, pontos e 
mudanças de parágrafo.

PROVA DISSERTATIVA

PROVA DE DIGITAÇÃO
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DESCRIÇÃO

• Somente serão considerados como documentos comprobatórios 
diplomas e certificados ou declarações de conclusão do curso com o 
timbre da instituição, atestando a data de conclusão, a carga horária 
e a defesa da monografia/dissertação/tese, com aprovação da banca 

e carimbo da instituição, quando for o caso. Serão considerados os 
seguintes títulos, para efeitos do Concurso Público:

DESCRIÇÃO

• O Exame de Saúde objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde 
física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido 
durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as 

atribuições típicas do cargo.

PROVA DE TÍTULOS

EXAME DE SAÚDE
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TESTES

• Flexão de Barra Fixa - masculino ( 3 flexões na barra);
• Flexão Isométrica na Barra Fixa - feminino (tempo do teste: 10 [dez] 

segundos);
• Abdominal remador (masculino [38 repetições] e feminino [ 29 

repetições]);
• Teste Meio Sugado. Tempo: 1 minuto. Homens: 22 repetições. 

Mulheres: 17 repetições.
• Corrida de 12 minutos. Distância a ser alcançada para candidatos 

do sexo feminino: 2.000 metros; distância a ser alcançada para os 
candidatos do sexo masculino: 2.400 metros. 

DESCRIÇÃO

• A Avaliação Psicológica consistirá no processo de identificação 
e descrição de características comportamentais e psicológicas, 

cognitivas, afetivas, de características de personalidade e de aspectos 
motivacionais, compatíveis as atribuições do cargo através do uso 
de instrumentos e procedimento técnicos científicos e aprovados 
pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos 

registrados no Conselho Regional de Psicologia.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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DESCRIÇÃO

• A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a 
idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como 

resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL

CURSO

• A Segunda Etapa do concurso público, de caráter obrigatório, 
consistirá na participação do Curso de Formação Inicial Técnico-

Profissional, ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, no 
Município de Cuiabá/MT e/ou Várzea Grande/MT.

• O Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional, com carga horária 
mínima de 540 (quinhentos e quarenta) horas-aula, será regido por 
Edital e Regulamento próprios, que estabelecerão a frequência e os 
aproveitamentos mínimos a serem exigidos e demais condições de 

aprovação, que poderão ser convocados aos domingos, feriados e em 
horário noturno.

PROVA OBJETIVA

2ª ETAPA

6. SIMULADOS

LINK DOS SIMULADOS NO SITE DE QUESTÕES DO APROVA

• https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/
simulado-express/nome/PC-MT%20-%202022%20-%20

INVESTIGADOR
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7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 12/01/2022 a 24/01/2022 

• https://www.concursos.ufmt.br/Portal/ 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$120,00

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/pc-mt-
concurso-2022

DATA DA 
PROVA • 20/02/2022
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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!




