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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP/PMPA/2020 
EDITAL No 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 

JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR 
 
Questão 13-A/11-B/17-C/15-D: A questão foi anulada, por sensibilidade na aderência dos conhecimentos exigidos para 
resposta ao conteúdo programático previsto em Edital. Apesar de abordar a “questão agrária da Amazônia”, conforme o 
item 3 do conteúdo programático da área “Atualidades”, o julgamento de parte das alternativas dispostas na questão 
exige conhecimentos específicos referentes à Lei no 8.878/2019, que não está explicitamente disposta no conteúdo 
programático do Edital no 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020. Ainda que a ocupação e distribuição de 
terras em território nacional, inclusive na Bacia Amazônica, seja definida por meio da legislação, o conjunto de leis 
específico referente a esse tema não foi especificado em Edital. Por isso, optou-se pela anulação da questão. 
 
Questão 15-A/13-B/11-C/17-D: A questão foi anulada, por sensibilidade na aderência dos conhecimentos exigidos para 
resposta ao conteúdo programático previsto em Edital. Apesar de abordar a “questão agrária da Amazônia”, conforme o 
item 3 do conteúdo programático da área “Atualidades”, o julgamento de parte das alternativas dispostas na questão 
exige conhecimentos específicos referentes à Lei no 8.878/2019, que não está explicitamente disposta no conteúdo 
programático do Edital no 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020. Ainda que a ocupação e distribuição de 
terras em território nacional, inclusive na Bacia Amazônica, seja definida por meio da legislação, o conjunto de leis 
específico referente a esse tema não foi especificado em Edital. Por isso, optou-se pela anulação da questão. 
 
Questão 17-A/15-B/13-C/11-D: A questão foi anulada, por apresentar mais de uma alternativa correta, sendo elas: "Os 
incêndios acidentais produzem grande impacto na floresta", e "Os efeitos dos principais incêndios atingem escala 
nacional e global.” Podemos constatar a validade das duas alternativas corretas, conforme disposto nos trechos a seguir: 
"Todos os anos milhares de quilômetros quadrados da floresta amazônica são queimados por incêndios acidentais, 
independente da ocorrência de fenômenos climáticos."; e "[...] os efeitos ecológicos dos incêndios na Amazônia atingem 
uma escala global, pois influenciam a composição química da atmosfera, a refletância da superfície da terra e fenômenos 
que estão ocorrendo ligados ao clima." 
Referência bibliográfica: Almanaque Brasil Socioambiental-2008. Ed. Instituto Socioambiental – ISA. Pág.284. 
 
Questão 40-A/32-B/60-C/48-D: A questão foi anulada, por apresentar mais de uma alternativa correta. Portanto, 
observa-se que a alternativa correta apontada no gabarito oficial é “envenenar água potável, de uso comum ou 
particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, com resultado de morte (arts. 270 e 285, ambos 
do Código Penal)”, que está em acordo com o texto expresso da Lei no 7.960/1989 (art. 1º, inciso III, alínea “j”). No 
entanto, a questão também apresenta outra alternativa correta, sendo ela: “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 
outrem, mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência (art. 157 do Código Penal)”, que também está prevista na Lei no 7.960/1989 (art. 1º, inciso 
III, alínea “c”). 
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