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IMP CONCURSOS 

Edital do Concurso Bolsas IMP-MPU 1°/2018  

Brasília, 27 de fevereiro de 2018. 

 

O IMP Concursos resolve divulgar e estabelecer normas para a realização do 1o Concurso de 
Bolsas IMP com ofertas de bolsas de estudos para o curso preparatório para o Ministério Público da União 
(MPU). 

A oferta será distribuída conforme disposições e normas contidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O concurso de bolsas será realizado pelo IMP CONCURSOS e integralmente regido pelo presente 
Edital.   

1.2 Este concurso visa à concessão de bolsas de estudos integrais e parciais para o curso preparatório 
para o Ministério Público da União (MPU), e será constituído por prova objetiva, a qual será realizada nos 
10 e 11 de março de 2018, por meio de plataforma educacional.  

2. DAS PREMIAÇÕES: 

2.1 Serão concedidas 50 bolsas para os participantes classificados, da seguinte forma:  

• 1º colocado: Bolsa de 100% em turmas preparatórias para o Ministério Público da União (MPU), 
do IMP Global;  

• 2° colocado: Bolsa de 80% em turmas preparatórias para o Ministério Público da União (MPU), do 
IMP Global; 

• 3o, 4o e 5o colocados: Bolsa de 60% em turmas preparatórias para o Ministério Público da União 
(MPU), do IMP Global; 

• Do 6o ao 10o colocado: Bolsa de 50% em turmas preparatórias para o Ministério Público da União 
(MPU), do IMP Global; 

• Do 11º ao 50º colocado: Bolsa de 35% em turmas preparatórias para o Ministério Público da 
União (MPU), do IMP Global.  

2.2 Os candidatos contemplados com as bolsas de estudo deverão efetuar matrícula até 31 de março de 
2018. 

2.3 As bolsas de estudos são válidas em qualquer unidade do IMP Concursos (Asa Sul, Águas Claras e 
Sudoeste). 

2.4 As bolsas de estudos são pessoais e intransferíveis. 

2.5 A classificação será feita de acordo com o total acertado, não havendo critérios de eliminação. 
Qualquer dúvida que ocorrer em relação ao resultado ou ao gabarito será dirimido pelo próprio IMP. 
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2.6 O desconto conquistado será aplicado na Tabela de Preços da turmas preparatórias para o Ministério 
Público da União (MPU), do IMP Global desejada, disponível nas secretarias do IMP Concursos, conforme 
opção de pagamento complementar escolhido pelo candidato. 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

3.1 As inscrições poderão ser efetuadas no período de 26 de fevereiro de 2018 a 07 de março de 2018, no 
site do IMP Concursos: www.impconcursos.com.br ou nas secretarias do IMP Concursos, unidades Asa 
Sul, Águas Claras e Sudoeste. 

3.2 No ato da inscrição o candidato deverá saber: 

a) o concurso será realizado nos dias 10 e 11 de março de 2018;  

b) a prova será aplicada por meio de plataforma educacional, das 9h30 do dia 10 de março de 2018 
às 17h30 do dia 11 de março de 2018;  

c) o aluno poderá acessar a prova uma única vez e, uma vez acessada, o tempo para realização do 
concurso será de 3 horas;  

d) o resultado individual é calculado após a realização da prova e pode ser acessado imediatamente 
pelo aluno que, por sua vez, terá até às 16h do dia 12 de março de 2018 para requerer revisão de 
gabarito;  

e) Recomendamos a utilização dos navegadores Chrome, Mozilla e Opera. Não é indicada a 
utilização dos navegadores Internet Explorer e Safari.  

f) O IMP Concursos não se responsabiliza pela qualidade de conexão via internet entre o 
computador do candidato e seus servidores, uma vez que essa qualidade depende de diversos 
fatores externos ao controle. Entretanto, recomenda que o aluno tenha uma conexão mínima de 
2000kbps (2MB). 

g) O IMP concursos se reserva o direito de cancelar a matrícula e o acesso a plataforma educacional 
(Portal do Aluno), sem prévio aviso, daquele que incorrer em qualquer vedação constante deste 
contrato ou de outros avisos e instruções de uso posteriormente divulgados, ou que, de alguma 
forma, possam resultar em atividades ilegais ou imorais, hipótese em que não haverá a devolução 
de qualquer valor já pago pelo candidato. 

h) O candidato não poderá compartilhar seu acesso (login e senha) com terceiros, nem acessar 
simultaneamente o ambiente virtual de aprendizagem por meio de mais de um computador 
pessoal ou equipamento similar. Tentativas nesse sentido implicarão bloqueio imediato do perfil 
em uso, ficando o IMP Concursos autorizado a cancelar o contrato do curso, sem devolução dos 
valores pagos ou devidos e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal do infrator. 

3.3 Será cobrada a taxa de inscrição para o Concurso de Bolsas no valor de R$ 15,00 (quinze reais). 

3.4 Será considerada nula a inscrição efetuada com dado comprovadamente falso ou em desacordo com 
qualquer requisito estabelecido e constante neste Edital. 

4. DA APLICAÇÃO DA PROVA:  

http://www.impconcursos.com.br/


 

3 
 

4.1 A prova objetiva será aplicada das 9h30 do dia 10 de março de 2018 às 17h30 do dia 11 de março de 
2018. 

4.2 O candidato receberá por e-mail os dados de acesso (login e a senha) ao Portal do Aluno;   

4.3. Eventuais dúvidas ou dificuldades de acesso ao Portal do Aluno deverão ser comunicadas por meio do 
e-mail administrativo@impconcursos.com.br até às 16h do dia 09 de março de 2018. 

4.4 Acarretará a eliminação do candidato na prova: 

a) burlar ou tentar quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros atos relativos ao 
concurso, nos comunicados e/ou nas instruções constantes no concurso de bolsas; 

b) praticar falsidade ideológica a qualquer momento do concurso; 

c) proceder à falsa identificação pessoal; 

d) ter o candidato se utilizando de processo ilícito para obter aprovação própria ou de terceiros, se 
constatado, a qualquer tempo, por meio eletrônico, probabilístico, estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial. 

4.5 Não haverá segunda chamada para a prova. 

4.6 Não haverá prorrogação do tempo previsto para aplicação da prova, inclusive aquele decorrente de 
má qualidade de conexão via internet entre o computador do candidato e seus servidores e/ou de queda 
de energia local.  

4.7 Em hipótese alguma o candidato poderá prestar prova fora da data, do horário estabelecido para 
início e término determinados. 

4.8 As disciplinas envolvidas na prova do Concurso de Bolsas são baseadas no conteúdo que será cobrado 
de acordo com o anexo I deste Edital. 

5. DA PROVA OBJETIVA: 

5.1 A prova objetiva, de caráter classificatório valerá 70 pontos. 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO QUANTIDADE DE ITENS 

Língua Portuguesa  20 

Direito Constitucional 15 

Direito Administrativo 15 

Raciocínio Lógico 10 

Administração Geral e Pública 10  

 
5.2 A prova objetiva será constituída de 70 (setenta) itens para julgamento, agrupados por comandos que 
deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO. 

mailto:administrativo@impconcursos.com.br
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5.3 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. 
 
5.4 A prova será corrigida por meio de processamento eletrônico. 
 
5.5 A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações do campo para respostas, será 
igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo 
das provas; 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito 
oficial definitivo; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E). 
 
5.6 A nota da prova será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem.  
 
5.7 Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos.  
 
6. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
 
6.1 Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) acertar o maior número de questões de Raciocínio Lógico;  

b) acertar o maior número de questões de Língua Portuguesa;  

c) permanecendo o empate terá preferência o candidato com maior idade. 

7. DA PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS E RESULTADO: 

7.1 O Gabarito Preliminar Oficial da prova será divulgado no dia 12 de março de 2018, após as 16h. O 
gabarito estará disponível no endereço www.impconcursos.com.br e também nos murais de aviso do IMP 
Concursos. 

7.2 Caberá recurso, até às 16h do dia 13 de março de 2018. Os recursos deverão ser encaminhados para o 
e-mail administrativo@impconcursos.com.br  

7.3 A publicação do Gabarito Oficial Definitivo e do Resultado Final será realizada no dia 15 de março de 
2018, por meio do endereço www.impconcursos.com.br, a partir das 16h. O resultado também será 
divulgado nos murais de aviso do IMP Concursos. 

7.4 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões à classificação ou a notas de candidatos, 
valendo, para tal fim, os resultados divulgados. 

7.5 Será de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar o andamento do concurso e a validade do 
mesmo por meio do endereço www.impconcursos.com.br e dos murais de aviso. 

                          
 

 

                                 Rafael Pavarine                                                                 Antônio Geraldo P. M. Júnior 

                             Coordenador Geral                                                                     Diretor Acadêmico 

http://www.impconcursos.com.br/
mailto:administrativo@impconcursos.com.br
http://www.impconcursos.com.br/
http://www.impconcursos.com.br/
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 
Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, 
de conectores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 
Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da 
oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Emprego dos sinais de 
pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.6 Colocação dos 
pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 
6.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial (conforme Manual de 
Redação da Presidência da República). 7.1 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.2 Adequação do 
formato do texto ao gênero. 

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 
3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelas-verdade. 3.3 Equivalências. 
3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e 
probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e 
matriciais. 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, classificações, princípios fundamentais. 2 
Direitos e garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, 
cidadania, direitos políticos, partidos políticos. 3 Organização político-administrativa. 3.1 União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e Territórios. 4 Administração Pública. 4.1 Disposições gerais, servidores públicos. 5 Poder 
Judiciário. 5.1 Disposições gerais. 5.2 Órgãos do Poder Judiciário. 5.2.1 Competências. 6 Funções essenciais à Justiça. 
6.1 Ministério Público, Advocacia e Defensoria Públicas. 

 NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Noções de organização administrativa. 2 Administração direta e indireta, 
centralizada e descentralizada. 3 Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 4 
Agentes públicos. 4.1 Espécies e classificação. 4.2 Cargo, emprego e função públicos. 5 Poderes administrativos. 5.1 
Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 5.2 Uso e abuso do poder. 6 Controle e responsabilização da 
administração. 6.1 Controles administrativo, judicial e legislativo. 6.2 Responsabilidade civil do Estado. 7 Lei no 
8.112/1990, e alterações. 8 Lei no 8.429/1992, e alterações. 9 Lei no 9.784/1999, e alterações.  

ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA: 1 A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado. 1.1 Do modelo 
racional‐legal ao paradigma pós‐burocrático. 1.2 Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão 
privada. 1.3 Excelência na gestão dos serviços públicos. 1.4 Empreendedorismo governamental e novas lideranças 
no setor público. 2 Gestão de pessoas no setor público. 2.1. Sistemas modernos e tendências em gestão de pessoas.  
2.1.1 Novos conceitos.  2.1.2 Ferramentas de gestão e estilos de liderança.  2.1.3 A negociação no contexto 
organizacional. 2.1.4 Gerenciamento da diversidade nas organizações.  2.1.5 Comunicação   organizacional.   2.2   
Planejamento   estratégico   institucional   e   gestão   de   pessoas.   2.3 Competência interpessoal. 2.4 
Gerenciamento de conflitos. 2.5 Gestão de clima e cultura organizacional. 2.6 Liderança, motivação, satisfação e 
comprometimento com o trabalho. 3 Educação corporativa. 3.1 Diferenças do treinamento e desenvolvimento 
tradicional.  3.2 aprendizagem.  3.3 Projeto pedagógico institucional. 3.4 Identificação de necessidades 
organizacionais. 3.5 Planejamento, execução e avaliação de ações de educação corporativa.  3.6 Aprendizagem 
contínua.  3.7 Organizações de aprendizagem.  3.8 Desenvolvimento de pessoas como estratégia de gestão.  3.9 
Educação à distância e ensino híbrido.  4 Coaching individual, de grupo e de equipe.  5 Gestão por competências.  6 
Gestão de desempenho.  6.1 Avaliação individual e institucional.  7 Gestão do conhecimento. 8 Seleção de pessoas. 
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8.1 Planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados do processo seletivo. 9 Rotatividade de pessoal e 
absenteísmo. 10 Análise e descrição de cargos. 11 Captação e movimentação de pessoas. 12 Pesquisa e intervenção 
nas organizações:    planejamento, instrumentos (escalas, questionários, entrevistas, grupos focais), procedimentos 
e análise.  13 Qualidade de vida no trabalho.  14 Gestão organizacional.  14.1 Planejamento estratégico: definições 
de estratégia, condições necessárias para se desenvolver a estratégia, questões‐chave em estratégia, metas 
estratégicas e resultados pretendidos. 15 Indicadores de desempenho. 16 Gestão de processos. 16.1 Conceitos da 
abordagem por processos. 16.2 Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos.  16.3 Construção e 
mensuração de indicadores de processos.  17 Ferramentas de análise de cenário interno e externo. 18 Balanced 
scorecard. 19 Gestão de projetos. 19.1 Elaboração, análise e avaliação de projetos. 19.2 Principais características dos 
modelos de Gestão de Projetos. 19.3 Projetos e suas etapas. 19.4 Escritório de Projetos. 20 Gestão de risco. 21 
Processo decisório. 21.1 Processo racional de solução de problemas. 21.2 Fatores que afetam a decisão. 21.3 Tipos 
de decisões. 22 Processo de mudança: mudança organizacional, forças internas e externas, o papel do agente e 
métodos de mudança. 23 Características das organizações formais modernas:  tipos de estrutura organizacional, 
natureza, finalidades e critérios de departamentalização.  
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ANEXO II – CALENDÁRIO 

 

EVENTO DATA 
Publicação do Edital 23/02/2018 

Inscrições De 26/02/2018 a 07/03/2018 

Prova Das 9h30 do dia 10/03/2018 às 17h30 do dia 11/03/2018 

Publicação de Gabarito Preliminar 12/03/2018, após às 16h 

Recursos 13/03/2018, até às 16h 

Publicação de Gabarito Definitivo 15/03/2018, a partir das 16h 

Publicação de Resultado Final 15/03/2018, a partir das 16h 

Matrículas com utilização das bolsas de estudos Até 31/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


