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QUESTÕES PROPOSTAS 
 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 09

De acordo com a Lei n.º 15.156/2010, a  habilitação dos candidatos aos cargos 
das carreiras do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias - IGP ocorre por 
meio de algumas fases. 

I - prova escrita objetiva e/ou dissertativa. 

II - avaliação de títulos específica para o cargo à qual concorre o candidato. 

III - avaliação da aptidão psicológica vocacionada. 

IV - prova de capacidade física para todos os cargos. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas estão corretas.  

b) Apenas I e  II estão corretas.  

c) Apenas IV está incorreta.  

d) Apenas II e III estão corretas.  

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 10

Considerando o expresso na Lei 15.156/2010, assinale a opção correta no tange as 
fases do concurso. 

a) A avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, levará em conta 
a realização de cursos de aperfeiçoamento ou exercício de atividades afins que 
habilitem o candidato para o melhor exercício das atribuições do cargo, 
obedecidos os critérios fixados no edital. 

b) A avaliação da aptidão psicológica vocacionada, de caráter eliminatório e 
classificatório, visa verificar, tecnicamente, dados da personalidade do candidato 
e se o mesmo possui o perfil e a capacidade mental e psicomotora específicos 
para o exercício das atribuições do cargo a que estiver concorrendo. 

c) A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, visa revelar, 
teoricamente, os conhecimentos indispensáveis ao exercício das atribuições do 
cargo pretendido, e versará sobre conteúdos programáticos indicados no edital. 

d) A avaliação da capacidade física, de caráter eliminatório e classificatório, visa 
verificar se o candidato ao cargo de Auxiliar Médico Legal tem condições para 
suportar determinadas atividades inerentes ao cargo. 

  (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 11

São requisitos básicos para o ingresso nas carreiras do Quadro de Pessoal do 
Instituto Geral de Perícias - IGP: 
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I - ser brasileiro. 

II - ter no mínimo vinte e um anos de idade. 

III - estar quite com as obrigações eleitoral e militar 

IV - ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com o cargo 
pretendido. 

V - possuir carteira nacional de habilitação, mínimo categoria “C”; e 

Está correto o assinalado em  

a) Apenas I, II e III estão corretas.  

b) Todas estão corretas.  

c) Apenas II e IV estão incorretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

 

 (INÉDITA – 2017 – Elaborada pelo Professor) Questão 12

Considerando o expresso na Lei 15.156/2010, o servidor das carreiras do Quadro de 
Pessoal do Instituto Geral de Perícias – IGP, em estágio probatório, será avaliado 
pelo seu chefe imediato com que frequência  

a) 03 meses 

b) 06 meses 

c) 12 meses 

d) 03 anos 

Comentários 

Art. 23. O servidor das carreiras do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias – IGP, em 
estágio probatório, será avaliado pelo seu chefe imediato, que deverá informar, em formulário de 

Acompanhamento de Desempenho Funcional, a cada seis meses, sua aptidão e seu 
desempenho, levando em conta os seguintes fatores:  

GABARITO: Letra B 
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