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IAP CURSOS 
EDITAL DO SIMULADO Nº 002/2021 – PC/RN 

 
O objetivo do simulado é avaliar o desempenho do candidato a uma vaga no concurso da Polícia 

Civil do Rio Grande do Norte. Poderão participar do simulado, alunos das turmas preparatórias 

para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte providas pelo IAP Cursos, bem como 

demais interessados, alunos ou não, da Instituição. 

I. DAS ORIENTAÇÕES INICIAIS 

1. O simulado será realizado na modalidade online; A inscrição, aplicação e correção se darão 

inteiramente através da internet.  

1.1. As provas serão realizadas no dia 26/06/2021;  

1.2. O simulado será realizado de acordo com o número de questões (múltipla escolha) e cada 

questão terá 5 alternativas, obtendo somente uma alternativa correta, distribuídas conforme as 

tabelas abaixo: 

1.2.1.2 AGENTE E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO 
 

DISCIPLINAS QUESTÕES PONTOS 

Língua Portuguesa  20 02 

Raciocínio Lógico-Matemático 10 02 

Noções de Informática 10 01 

Noções de Administração 10 01 

Noções de Contabilidade 10 01 

Noções de Direito Constitucional 10 01 

Noções de Dir. Penal, Processual Penal e Leg. Extravagante 15 01 

Noções de Direito Administrativo 10 01 

Noções de Medicina Legal 05 01 

TOTAL 100 100 

- As questões para o cargo de AGENTE E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO terão peso 
01 (um) para todas as disciplinas, assim totalizando o valor 100 pontos. 
 
1.3. Cada questão da prova objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá 

apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 1.2. 

1.4. O simulado terá Início às 8h (oito horas) para todos os cargos, de forma unânime.  

1.4.1. As provas para os cargos de AGENTE E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO, terão 

duração total de 04 (quatro) horas. Terminando, impreterivelmente, às 12h (doze horas). 

1.5. O gabarito estará disponível imediatamente após o término da prova, juntamente ao 

caderno de prova, na aba “Ultimas Notícias” no website do IAP Cursos, neste endereço 

eletrônico: http://www.iapcursos.com/lista_noticias.php 

II. DA INSCRIÇÃO 

2. A inscrição poderá ser feita a partir do dia 04/06/2021 até o dia 24/06/2021 neste endereço 

eletrônico: http://conteudos.iapcursos.com/simuladopcrnnoiap É de responsabilidade do 

candidato interessado cadastrar dados válidos e atualizados (principalmente o e-mail) ao se 

inscrever no simulado, pois, é por meio deste contato que serão fornecidas as próximas 
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informações sobre o evento. Ao se inscrever, o candidato concorda em receber todas as 

instruções sobre a realização do simulado. 

2.1. Outros detalhes sobre a realização do simulado, assim como este edital e suas possíveis 

retificações serão publicadas na aba “Ultimas Notícias” no website do IAP Cursos, neste 

endereço eletrônico: http://www.iapcursos.com/lista_noticias.php 

III. DO ACESSO 

3. O acesso à prova será feito através das redes sociais do IAP Cursos. É de responsabilidade do 

candidato ficar atento às redes sociais INSTAGRAM: http://instagram.com/iapcursos com, no 

mínimo, quinze minutos de antecedência ao início da prova.  

3.1. O candidato deverá acessar o endereço informado acima com, no mínimo 15 minutos de 

antecedência ao início da prova, para verificar na página inicial o endereço para a página da 

prova. Mesmo não possuindo conta na rede social mencionada, o candidato poderá digitar o 

endereço informado diretamente em seu navegador e, na imagem mais recentemente postada, 

verificar o link que deverá digitar para ter acesso à prova. 

IV. DO RESULTADO E DO RANKING DE NOTAS 

4. O resultado geral do candidato será computado automaticamente e disponibilizado ao 

término da realização do simulado. O candidato poderá acessar unicamente o seu resultado 

imediatamente após a finalização do simulado, seguindo as orientações que aparecerão na tela 

ao final do evento. 

4.1. Após finalizar a prova e clicar em "enviar", o candidato será redirecionado(a) para uma 

página de agradecimento onde encontrará um botão com a frase "VER PONTUAÇÃO". O 

candidato poderá então clicar neste botão para acessar o seu desempenho na prova e o gabarito 

final. Se o mesmo não conseguir enxergar esse botão ao finalizar a prova, significa que o 

candidato clicou em “enviar” após o horário definido para término da prova e suas respostas 

não foram computadas. 

4.2. O ranking com a classificação dos participantes será postado no dia 28/06/21 nas redes 

sociais do IAP Cursos (http://instagram.com/iapcursos) e (http://facebook.com/iapcursosnatal).  

V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5. A participação implicará na aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes 

neste edital. 

5.1. Não haverá reposição das provas. 

5.2. Serão Incorporados ao presente edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares que vierem a ser publicados pelo IAP Cursos, com o objetivo de retificá-lo. 

5.3. Este edital entrará em vigor a partir da sua publicação. 
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