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ESPELHO DE CORREÇÃO - PROVA SUBJETIVA  
 
Conforme Edital de Abertura: 
 

10.1 As Provas Subjetivas serão corrigidas apenas para os candidatos habilitados na Prova Objetiva. 
a) Serão corrigidas as provas até a 10ª (décima) posição, mais empates, da lista de ampla concorrência; 
b) Serão corrigidas as provas até a 2ª (segunda) posição, mais empates, da lista de pessoas portadoras de deficiência;  
c) O candidato que não atingir a colocação determinada acima não terá a Prova Subjetiva corrigida e será excluído do 
Concurso Público. 

10.2 Será atribuída a nota de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 10 (dez) 
pontos no total para ser habilitado na Prova Subjetiva, que será avaliada conforme segue: 

a) Adequada abordagem do tema: 0 a 5 pontos; 
b) Grau de conhecimento: 0 a 10 pontos; 
c) Correção gramatical e uso de linguagem técnica: 0 a 5 pontos. 

10.3 Será atribuída nota 0 (zero) à prova subjetiva quando: 
a) Apresentar resposta errônea; 
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas em 
forma de verso ou de outras formas); 
c) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade no campo definitivo; 
d) Estiver em branco; 
e) Apresentar letra ilegível. 

10.4 A resposta deverá conter no mínimo 05 (cinco) linhas e no máximo 10 (dez) linhas. 

 
 

PROVA SUBJETIVA: 
 
São punidos, na forma da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei n. 8.429/1992), todos os 
atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos 
na forma desta lei. Transcreva corretamente 
sobre o modo de instauração do procedimento 
administrativo para investigação destinada a 
apurar ato de improbidade. 

 

 
 
ITEM PRESENTE NOS SEGUINTES TEMAS DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Lei de Improbidade Administrativa 
 
Pontos a serem abordados na resposta: 
 
 Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para 

que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade.  

 A representação, poderá ser escrita ou reduzida a termo e assinada. Deve conter a 
qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a 
indicação das provas de que tenha conhecimento. 

 A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, 
se esta não for por escrita ou reduzida a termo e assinada, e se não contiver a 
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qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a 
indicação das provas de que tenha conhecimento. A rejeição não impede a 
representação ao Ministério Público para requisitar a instauração de inquérito 
policial ou procedimento administrativo. 

 Após a instauração do procedimento, a comissão processante dará conhecimento 
ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de 
procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. 

 O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, 
designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. 

 
Exemplo de resposta em 10 linhas:  

 
A instauração do procedimento administrativo para investigação de ato de improbidade 
administrativa ocorre por representação, que pode ser feita por qualquer pessoa. A 
representação será por escrito ou reduzida a termo e assinada, devendo constar a 
qualificação do representante, as informações sobre o fato e a autoria e a indicação 
das provas. A falta dos requisitos formais implica na rejeição da representação pela 
autoridade administrativa, mas não impede a representação de ser encaminhada ao 
Ministério Público que também pode requisitar a instauração do procedimento.  Após 
início do procedimento, a comissão processante informará ao Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas para que possam ter a oportunidade de designar representante 
para acompanhar o procedimento administrativo.  
 
 
 

Vargem, 26 de Novembro de 2018. 
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