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IMP ONLINE 
 

Edital Simulado Comentado IMP/PCDF - Brasília, 14 de fevereiro de 2019. 

 
 

EDITAL SIMULADO COMENTADO IMP / PCDF 

 
O IMP ONLINE vem comunicar a abertura das inscrições do SIMULADO 

COMENTADO IMP/PCDF para o cargo Agente de Polícia. O certame proporcionará 

aos candidatos a preparação prática para a prova de Agente de Polícia para o 

concurso público da PCDF. 

 
O Simulado Comentado IMP/PCDF reger-se-á pelas disposições contidas no 

presente edital, observadas as seguintes condições: 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. O Simulado Comentado IMP/PCDF consistirá na realização de prova objetiva 

acerca de todas as matérias do concurso para PCDF, aplicada em 1 (uma) só etapa, 

com duração de 3h30 (três horas e trinta minutos) , de caráter classificatório geral, 

compreendendo 120 (cento e vinte) itens objetivos, padrão Cespe, sendo 60 

(sessenta) questões de Conhecimentos Básicos (peso 1) e 60 (sessenta) questões 

de Conhecimentos Específicos (peso 1). 

 
1.1.1 Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por 
comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou 
ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, para cada 
item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser 
preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o 
código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO. 
Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos 
dois campos. 

 
1.2. O Simulado Comentado IMP/PCDF será realizado no dia 31 de março de 

2019, domingo, na respectiva sala de aula virtual disponível no portal do aluno, 

no período MATUTINO – das 9h00 às 12h30. 

 

1.2.1. Havendo alteração da data prevista, as provas somente poderão ocorrer em 
sábados, domingos ou feriados. 

 
1.3. O Simulado Comentado IMP/PCDF é destinado aos candidatos dos cargos de 
Agente de Polícia, do concurso público para Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, 
independentemente de serem ou não alunos do IMP Online. 
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1.4. As inscrições ficarão abertas do dia 14/02/2019 até às 23h59 do dia 24/03/2018. 
As inscrições serão realizadas exclusivamente no site www.impoline.com.br. 

 

1.4.1. As inscrições são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
1.4.2. Aos inscrever-se para o Simulado Comentado IMP/PCDF, é recomendado ao 
candidato preencher todos os dados pessoais, mesmo os de natureza “não 
obrigatório”. 

 
1.4.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação às normas e 
condições estabelecidas neste edital. 

 
1.5. Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 
2. DAS PROVAS 

 

2.1. O candidato receberá os dados de acesso ao portal por e-mail, sendo de 
exclusiva responsabilidade do candidato a manutenção e atualização de seu 
endereço eletrônico. Alunos do IMP Online devem entrar com as mesmas credenciais 
de acesso utilizadas para acesso aos cursos. 

 
2.1.1. Não serão encaminhados dados de acesso de candidatos cujo endereço 
eletrônico informado esteja incompleto ou incorreto. 

 
2.1.2. O IMP Online não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, 
incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço 
eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato, tais como: 
caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou 
qualquer outro problema de ordem técnica. 

 
2.1.3. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O 
candidato deverá acompanhar as informações disponibilizadas na sala de aula virtual. 

 
2.1.4. O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada 
ou por qualquer motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de 
consultar a divulgação sobre horários para realização das provas. 

 
2.4. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 

 
2.4.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 

 
2.4.2. A não realização da prova do Simulado Comentado IMP/PCDF, qualquer 
que seja o motivo, caracterizará desistência e eliminação do candidato, mas não 
o impedirá do acesso à correção online com a equipe de professores do IMP 
Online. 

 
2.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 

aplicação da prova. 
 

 
3. DO RESULTADO 

http://www.impoline.com.br/
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3.1. Todas as provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento 
eletrônico. 

 
3.2. A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações das 
respostas, será igual a: 120 ∕ (120 − n) ponto, caso a resposta do candidato esteja 
em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 120 ∕ (120 − n) ponto 
negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância como gabarito oficial 
definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), 
em que n representa o número de questões objetivas que forem eventualmente 
anuladas. 

 
3.3. A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os 
itens que a compõem. 

 
3.4. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato 
que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: 

 
a) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos 
P1; 
b) obtiver nota inferior a 18,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos P2; 
c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas. 

 

3.4.1. O candidato eliminado na forma do subitem 3.4. deste edital não terá 
classificação alguma no ranking do Simulado Comentado IMP/PCDF. 

 
3.5. O gabarito preliminar será disponibilizado no dia seguinte à realização da prova, 

a partir das 10h do dia 01 de abril de 2019 na sala de aula virtual  
 

3.6. A correção online será disponibilizada a partir das 19h do dia 01 de abril de 

2019, na sala de aula virtual (http://portal.impconcursos.com.br). 
 

3.6.1. O candidato deverá observar os itens 1.2 e 3.6 e não poderá alegar quaisquer 

desconhecimentos sobre a correção da prova como justificativa de acesso posterior. 

 

4. DOS RECURSOS 

 
4.1 O candidato poderá interpor recursos no período: das 8h às 23h59 do dia 01 de 

abril de 2019, por meio do e-mail: administrativo@impconcursos.com.br. 
 

4.2. Serão aceitos, somente os recursos que apresentarem o nome completo do 

candidato, CPF, cargo, transcrição da questão e fundamentação. 

 
4.2.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito recursal. 

 
4.2.2. Não serão aceitos os recursos encaminhados por meio de fax, telegrama ou 
outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

 

http://portal.impconcursos.com.br/
mailto:administrativo@impconcursos.com.br
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4.3. Serão indeferidos os recursos: 
 

a) cujo teor desrespeite a organização do simulado; 
b) sem transcrição da questão e fundamentação e/ou com fundamentação 
inconsistente, incoerente ou sem os intempestivos; 
c) encaminhados por meio da imprensa e ou de “redes sociais online”. 

 
4.4. O IMP Online não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
5. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 

 
5.1. A nota final dos candidatos habilitados será igual ao total de pontos obtido nas 
Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Específicos, 
obedecidos os critérios estabelecidos de correção e desempate presentes neste 
edital. 

 

5.2. Para todos os cargos, na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência, 
para fins de desempate, após a observância do disposto no parágrafo único do artigo 
27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sucessivamente, o candidato que tiver: 

 
a) obtido maior nota ponderada na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos; 
b) obtido maior nota ponderada na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos; 
c) maior idade. 

 
5.3. O Resultado Final será divulgado na sala de aula virtual 
(http://portal.impconcursos.com.br), no dia 10/04/2019 a partir das 18h e ficará 
disponível por 7 dias. 

 
5.4. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 
aceitação das condições do Simulado Comentado IMP/PCDF, tais como se acham 
estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais 
não poderá alegar desconhecimento. 

 
6.2. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes 
ao Simulado Comentado IMP/PCDF é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
Não serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado do simulado. 

 
6.3. É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e 
telefone atualizados, para viabilizar os contatos necessários. 

 
6.4. As despesas relativas à participação do candidato ao Simulado Comentado 
IMP/PCDF correrá à expensa do próprio candidato. 

http://portal.impconcursos.com.br/
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6.5. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste edital, a 
qualquer tempo, implicará sua eliminação/desclassificação. 

 
 

7. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
7.1. Será considerado o conteúdo programático constante no edital do Concurso 
Público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, Edital Nº 1 – PCDF, 
de 20 de junho de 2013. 

 
 
 
 

Rafael Pavarine Antônio Geraldo P. M. Júnior 

Coordenador Geral IMP Online Diretor do IMP Online 
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ANEXO I 

 
 

SIMULADO COMENTADO IMP/PCDF 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura de Inscrições 14/02/19 

Período de inscrições 14/02 a 24/03/19 

Confirmação para realização das Provas Objetivas 27/03/19 

Aplicação das Provas Objetivas 31/03/19 

Divulgação do Gabarito Preliminar 01/04/19 

Correção Online das Provas Objetivas 01/04/19 

Prazo para interposição de recurso 01/04/19 

Divulgação do Resultado Final 10/04/19 

 


