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1. APRESENTAÇÃO 

O POLITEC - RO publicou edital para a realização de concurso público 
para o cargo de AGENTE DE CRIMINALÍSTICA.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
CEBRASPE.

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$ R$ 4.235,90.

ESCOLARIDADE
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC.
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2. VAGAS 

Agente de
Criminalística

TOTAL:

Vagas para ampla 
concorrência

Vagas reservadas 
para candidatos 
com deficiência

27
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30
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de Agente de Criminalística 
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 CEBRASPE tem cobrado nos últimos anos:
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5. ETAPAS

NÚMERO DE QUESTÕES

• 100 questões.

PONTUAÇÃO TOTAL

• 100 pontos.

FORMATO DE QUESTÃO

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

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

• A nota em cada questão das provas objetivas, feita com base nas mar-
cações da folha de respostas,

• será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em con-
cordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso a 

resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial 
definitivo das provas, não haja marcação ou haja marcação dupla.

CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO

•  nota inferior a 50% dos pontos da prova objetiva;
• nota inferior a 20% dos pontos em cada disciplina da prova objetiva.

PROVA OBJETIVA
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PROVA DISCURSIVA

TIPO TEXTUAL

•  Dissertativo. 

NÚMERO DE LINHAS

• Até 30 linhas.

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO

• será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o candi-
dato que obtiver NPR (Nota da Prova de Redação) < 50,00 pontos.

TEMPO DE EXECUÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

• 5 horas e 30 minutos.

TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA

TESTES

• teste de flexão em barra fixa — teste dinâmico de barra fixa, para can-
didatos do sexo masculino;

• teste estático de barra fixa, para candidatas do sexo feminino;
• teste de flexão abdominal curl up;

• teste de corrida de 12 minutos.
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO

• Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante 
o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientifica-

mente, que permitem identificar a compatibilidade das características 
psicológicas do candidato, de acordo com perfil psicológico estabele-

cido, em vigor na Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia. 

• A avaliação psicológica visa verificar habilidades cognitivas, tipos de 
raciocínio e características de personalidade importantes para o bom 

desempenho das atividades do cargo/área. 

•  A avaliação psicológica será destinada a avaliar e identificar também 
os traços de personalidade restritivos ou incompatíveis para o ex-

ercício da atividade dos cargos.

EXAMES MÉDICOS E TOXICOLÓGICOS

• Os exames médicos e toxicológico objetivam aferir se o candidato 
goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que 
será submetido durante o curso específico de formação e para de-

sempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

LINK DOS SIMULADOS NO SITE DE QUESTÕES DO APROVA

• CLIQUE AQUI

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/simulado-express/nome/Pol%C3%ADcia%20T%C3%A9cnico%20-%20Cient%C3%ADfica%20do%20Estado%20de%20Rond%C3%B4nia%20-%20Agente%20de%20Criminal%C3%ADstica
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 25/04/2022 até 16/05/2022 

• https://www.cebraspe.org.br/concursos/POLITEC_
RO_22 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$190,00

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-politec-ro-2022-tudo-sobre-o-edital-com-
60-vagas-de-nivel-superior/#Agente_de_Criminalistica

DATA DA 
PROVA • 10/07/2022

https://www.cebraspe.org.br/concursos/POLITEC_RO_22 
https://www.cebraspe.org.br/concursos/POLITEC_RO_22 
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/concurso-politec-ro-2022-tudo-sobre-o-edital-com-60-vagas-de-nivel-superior/#Agente_de_Criminalistica
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/concurso-politec-ro-2022-tudo-sobre-o-edital-com-60-vagas-de-nivel-superior/#Agente_de_Criminalistica
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/concurso-politec-ro-2022-tudo-sobre-o-edital-com-60-vagas-de-nivel-superior/#Agente_de_Criminalistica
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BONS ESTUDOS!

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!

https://www.facebook.com/aprovaconcursos
https://www.instagram.com/aprovaconcursos/
https://www.youtube.com/user/aprovaconcursosiesde
https://twitter.com/AprovaConcursos
https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/



