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PROVA DISCURSIVA
Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o
espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em
seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO
DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,
pois não será avaliado fragmento de texto escrito em
local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão
máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Não será avaliado o texto em cuja Folha de Texto
Definitivo o candidato insira qualquer assinatura ou marca
identificadora.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos,
dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação
de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em
texto estruturado).
O comandante de determinado quartel instaurou
inquérito policial militar para apurar desvios de materiais
na seção do almoxarifado. No curso do procedimento, o
encarregado indiciou um tenente, um sargento, um cabo e
um soldado, imputando-lhes a autoria dos fatos. No
indiciamento, os quatro constituíram o mesmo advogado
para defendê-los, o qual, de imediato, solicitou ao
encarregado o acesso a todos os procedimentos
realizados, tenham sido eles documentados ou não, para
possibilitar a ampla defesa e o contraditório.

CESPE | CEBRASPE – STM – Aplicação: 2018

A respeito das informações descritas na situação hipotética
anterior e com base no entendimento do Supremo Tribunal
Federal e na legislação e doutrina pertinentes, redija um texto
dissertativo acerca do pedido do advogado.
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes
aspectos:
1 características do inquérito policial militar;
[valor: 14,00 pontos]
2 finalidade do inquérito policial militar e o cabimento de
alegações de nulidades nesse procedimento;
[valor: 12,00 pontos]
3 possibilidade de deferimento do pedido do advogado.
[valor: 12,00 pontos]
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