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Nome:  

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PC PB; 

2 – A prova contém 80 itens que abordam conhecimentos cobrados no conteúdo programático; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca Cebraspe. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:00 às 12:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível 
na área do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PC-PB-07-11 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
PORTUGUÊS 

Janaína e Patrícia 

Texto 1A1-I 

Um crime? 

Terça-feira, seis de Maio. São catorze horas. 

A D. Odete não é vista no seu bairro desde hoje de manhã. 

As janelas da sua casa estão abertas, mas o correio de hoje 
continua na caixa. 

A D. Odete tem sessenta e dois anos. É uma senhora tão bem 
conservada que ninguém adivinha a sua idade. É baixa e 
ligeiramente forte. Tem olhos verdes e anda sempre muito 
arranjada. 

É uma senhora com uma expressão simpática, muito 
afeiçoada a bichos. Ela própria tem um gato, que se recusa 
agora a descer do telhado. 

Os vizinhos começam a ficar preocupados. A D. Odete não 
costuma ausentar-se sem avisar. A D. Maria, que mora 
quase em frente, dá o alerta: 

- Alguém viu a D. Odete? Hoje de manhã convidei-a para 
almoçar comigo, mas não apareceu até agora. Já bati à 
porta, mas ninguém responde. 

Os vizinhos decidem forçar a porta do n° 3 da Calçada do 
Jasmim. Ficam boquiabertos com o que veem. 

No sofá, a D. Odete está imóvel, a cabeça caída para a frente, 
o corpo hirto. Ao seu lado, um copo meio de água e uma 
caixa de medicamentos, vazia. A D. Maria reconhece 
imediatamente o medicamento que a dona Odete 
costumava tomar. 

O que aconteceu? O que se passou, ao certo ninguém sabe. 
Aparentemente, trata-se de um suicídio. Mas todos 
consideram essa hipótese improvável. Por isso, resolvem 
comunicar a ocorrência às autoridades. 

O inspector Severino toma conta do caso e dá início ao 
inquérito no dia seguinte. 

Tira o bloco do seu bolso. De cachimbo na boca, prepara-se 
para escutar cada testemunha e encontrar, com a sua 
ajuda, a pista certa para esclarecer a verdadeira causa da 
morte da D. Odete. Esteja atento. Leia o depoimento da 
primeira testemunha. 

 

 

Adaptado de “O Caso da calçado do Jasmin” (Disponível em 
<http://cvc.instituto-

camoes.pt/historiasdivertidas/policial/texto.html>) 

 

 

 

01. O texto 1A1-I apresenta, predominantemente, a 
tipologia textual: 

a) expositiva 

b) argumentativa 

c) narrativa 

d) injuntiva 

e) descritiva 

 

02. No último período do texto 1A1-I, o uso do ponto 
tem a função de:  

a) enfatizar a sequência de eventos. 

b) dar uma maior pausa no texto. 

c) deixar o texto mais truncado. 

d) enfatizar o que aconteceu com D. Odete. 

e) indagar o leitor sobre o que aconteceu. 

 

03. Seriam preservadas a coerência e a coesão do texto 
1A1-I, caso o oitavo parágrafo fosse iniciado por  

a) Contudo 

b) Mesmo que 

c) Então 

d) Ainda que 

e) Além disso 

 

04. Pode-se inferir do texto 1A1-I que  

a) detetive Severino tenta se manter imparcial diante 
do caso 

b) D. Odete não se matou 

c) detetive Severino está diante de um caso de 
homicídio 

d) os vizinhos só foram à casa de D. Odete por 
curiosidade 

e) a vida de D. Odete estava em perigo, mas os vizinhos 
não perceberam 
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05. O termo “hirto” (nono segundo parágrafo) está 
empregado no texto 1A1-I com o sentido de 

a) atônito. 

b) sem vida. 

c) defasado. 

d) descansado. 

e) estacado. 

 

Texto 1A2-I 

Os policiais civis sergipanos do Departamento de Narcóticos 
(Denarc) envolvidos na ação em Santa Luzia, sertão 
paraibano, que culminou com a morte do empresário 
Geffeson de Moura Gomes, foram afastados 
administrativamente. A decisão foi tomada pelo delegado-
geral Thiago Leandro e pela    corregedora-geral sergipana, 
delegada Érika Magalhães. 

De acordo com a SSP, o afastamento dos envolvidos é para 
garantir uma investigação isenta e transparente. Os 
policiais ficam afastados até a conclusão das investigações 
do inquérito policial, aberto pela Polícia Civil da Paraíba. O 
delegado-geral reforça o compromisso da Polícia Civil de 
Sergipe em contribuir com as investigações e o bom 
andamento dos trabalhos. 

Thiago Leandro afirma que os policiais sergipanos estão à 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários e irão comparecer a todos os atos 
imprescindíveis à elucidação completa do caso. 

A decisão de afastar os policiais foi tomada após viagem do 
delegado-geral a João Pessoa na semana passada. Durante 
reunião com o delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba, 
Isaías Gualberto, foram discutidos os detalhes da missão 
oficial que os policiais sergipanos realizavam no Nordeste 
e que teve seu desfecho no Estado da Paraíba. 

De acordo com a Polícia Civil, os policiais do Denarc 
tentavam cumprir mandados de prisão contra uma 
quadrilha interestadual de drogas com ramificações em 
vários estados nordestinos. 

Disponível em 
<https://infonet.com.br/noticias/cidade/policia-civil-
afasta-policiais-envolvidos-em-operacao-na-paraiba/> 

 

 

 

 

 

 

 

06. Dado o assunto do texto Texto 1A2-I, é correto 
afirmar que o público-alvo, isto é, o enunciatário ideal 
desse texto é  

a) os delegados das Polícias Civis do Sergipe e da 
Paraíba 

b) o público em geral  

c) as Polícia Civis estaduais 

d) as organizações criminosas 

e) os Chefes do Poder Executivo dos estados 
nordestinos 

 

07. Mantém a correção e o sentido do texto, caso o 
trecho “foram discutidos os detalhes da missão oficial” 
seja reescrito da seguinte forma: 

a) discutiram-se os detalhes da missão oficial. 

b) discutiu-se os detalhes da missão oficial. 

c) as discussões sobre a missão oficial. 

d) os detalhes da missão oficial discutiram. 

e) discussões acontecem sobre os detalhes da missão 
oficial. 

 

08. Os sentidos do texto 1A2-I seriam alterados caso: 

a) fosse suprimido o artigo indefinido em uma 
investigação isenta e transparente. 

b) fosse substituído “os policiais sergipanos” por “os 
sergipanos policiais”. 

c) fosse suprimido “quaisquer” em para quaisquer 
esclarecimentos. 

d) substituísse “após” por “depois de” em após viagem 
do delegado-geral. 

e) substituísse “ramificações” por “divisões” em com 
ramificações em vários estados 
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09. Assinale a opção que apresenta uma expressão que 
marca o fato cronologicamente mais antigo em 
relação aos acontecimentos narrados do texto 1A2-I. 

a) afastados administrativamente (1º parágrafo) 

b) conclusão das investigações do inquérito policial (2º 
parágrafo) 

c) todos os atos imprescindíveis (3º parágrafo) 

d) Durante reunião com o delegado-geral (4º 
parágrafo) 

e) tentavam cumprir mandados (5º parágrafo) 

 

10. Infere-se do texto 1A2-I que  

a) o foco da polícia é punir seus pares. 

b) os policiais não estavam preparados para cumprir 
os mandados. 

c) as punições administrativas não são suficientes. 

d) as Polícia Civis atuam de forma conjunta 
constantemente. 

e) a operação realizada pelos policiais sergipanos não 
foi bem sucedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1A2-III 

Penso com frequência no meu amigo Okoloma. 
Espero que ele e os outros que morreram na queda do avião 
descansem em paz. Ele sempre será lembrado por aqueles 
que o amavam. Ele tinha razão, anos atrás, ao me chamar de 
feminista. Eu sou feminista. 

Naquele dia, quando cheguei em casa e procurei a 
palavra no dicionário, foi este o significado que encontrei: 
“Feminista: uma pessoa que acredita na igualdade social, 
política e econômica entre os sexos”. 

Minha bisavó, pelas histórias que ouvi, era 
feminista. Ela fugiu da casa do sujeito com quem não queria 
se casar e se casou com o homem que escolheu. Ela resistiu, 
protestou, falou alto quando se viu privada de espaço e 
acesso por ser do sexo feminino. Ela não conhecia a palavra 
“feminista”. Mas nem por isso ela não era uma. Mais 
mulheres deveriam reivindicar essa palavra. O melhor 
exemplo de feminista que conheço é o meu irmão Kene, que 
também é um jovem legal, bonito e muito másculo. A meu 
ver, feminista é o homem ou a mulher que diz: “Sim, existe 
um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, 
temos que melhorar”. Todos nós, mulheres e homens, temos 
que melhorar. 

Chimamanda Ngozi Adichie. Disponível em < 
http://observatorioedhemfoc.hospedagemdesites.ws/obs

ervatorio/wp-
content/uploads/2017/08/Anexo188_Sejamos-todos-

feministas-Chimamanda-Ngozi-Adichie.pdf/> 

 

11. O texto 1A2-III é essencialmente  

a) narrativo 

b) descritivo 

c) expositivo 

d) argumentativo 

e) injuntivo 

 

12. No texto 1A2-III, a retomada da figura do amigo, da 
avó e do irmão constitui: 

a) exemplos a serem seguidos. 

b) estratégia argumentativa. 

c) oposição à vista da autora. 

d) exemplos de casos que não deram certo. 

e) parte integrante da narração. 
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13. A alternativa que apresenta o pronome “que” com 
função distinta das demais é: 

a) uma pessoa que acredita na igualdade social (2º 
parágrafo) 

b) pelas histórias que ouvi (3º parágrafo) 

c) que escolheu (3º parágrafo) 

d) que ele e os outros (1º parágrafo) 

e) que também é um jovem legal, bonito e muito 
másculo. (3º parágrafo) 

 

14. De acordo com a autora do texto 1A2-III, feminismo 

a) é um problema exclusivo das mulheres 

b) não é entendido pelos indivíduos do sexo masculino 

c) só é percebido no século XXI 

d) é concebido como um problema de classes 

e) é uma postura que deve ser tomada pela sociedade 

 

15. No período “Sim, existe um problema de gênero 
ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que 
melhorar”, do texto 1A2-III, a palavra “ainda” está 
empregada com o mesmo significado de 

a) não obstante. 

b) até. 

c) assim. 

d) como. 

e) já. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 
Rani Passos 

16. Durante uma troca de mensagens de e-mail, a 
partir de um sistema de correio eletrônico, João foi 
endereçado no campo CC e Maria fora endereçada no 
campo CCO. Considerando ainda que Paulo seja o 
remetente da mensagem e que José seja o 
destinatário principal, endereçado no campo PARA, 
assinale a alternativa correta. 

a) Para que Paulo consiga enviar a mensagem, ele 
precisa obrigatoriamente incluir o nome completo 
dos destinatários com seus respectivos endereços de 
e-mail 

b) João e Maria poderão visualizar o endereço de e-mail 
de José e o endereço de e-mail do remetente Paulo, 
assim como José também poderá visualizar os 
endereços de e-mail de Maria e de João 

c) Se João clicar em “Responder” todos os destinatários, 
Maria e José, e o remetente, Paulo, receberão a 
resposta de João 

d) Caso José clique em “Responder a Todos”, apenas 
Paulo e João receberão a resposta do e-mail 

e) Caso essa mensagem contenha arquivos em anexo 
Maria, endereçada em cópia oculta, não poderá 
receber esse conteúdo, apenas o texto da mensagem 

 

17. Caso um usuário pressione a tecla F12 no Microsoft 
Word, em sua instalação padrão em português, ele 

a) salvará rapidamente um documento ativo. 

b) acessará a área BACKSTAGE. 

c) selecionará a opção SALVAR COMO. 

d) executará a varredura léxica no aplicativo. 

e) Fechará o documento em edição. 
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18. Para a criação de arquivos e pastas no Windows 10, 
configuração padrão em português, deverão ser 
seguidas algumas regras, dentre elas, considerar que 

a) o nome ou extensão de arquivo poderá conter 
elementos como & / : $ ? “, entre outros. 

b) os termos COM5 e LPT2 podem ser utilizados 
normalmente em nomes de arquivos ou pastas. 

c) arquivos e pastas no Windows podem conter no 
máximo 128 caracteres. 

d) o limite de caracteres para um arquivo ou pasta 
inclui o caminho de endereço, o nome e a extensão. 

e) arquivos no Windows não pode conter os caracteres 
/ : * ?, mas o nome do seu caminho pode incluí-los. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 

Carlos Henrique 

19. Para realizar uma pesquisa, um órgão público irá 
fazer um conjunto de visitas domiciliares, tenha sido 
selecionada, de um grupo de 10 servidores, uma 
equipe composta por um supervisor, um 
coordenador e quatro pesquisadores. Se todos os 
servidores do grupo forem igualmente hábeis para o 
desempenho de qualquer uma dessas funções, de 
quantas maneiras distintas a equipe poderá ser 
formada? 

a) 12.600  

b) 6.300 

c) 1.050 

e) 210 

e) 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Suponha que 4 livros de Direito Constitucional e 6 
livros de Direito Administrativo devam ser 
acomodados em uma estante, de modo que um fique 
ao lado do outro.   Se dois livros forem escolhidos 
aleatoriamente entre os 10, então a probabilidade de 
pelo menos um deles ser de Direito Constitucional é 
igual a: 

a) 1/3 

b) 2/3 

c) ¾ 

d) 1/5 

e) 4/5   

 

 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

 
CRIMINALÍSTICA 

Alexandre Herculano 

21. No tocante ao exame de corpo de delito é 
INCORRETO afirmar: 

a) O assistente técnico atuará a partir de sua admissão 
pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração 
do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes 
intimadas desta decisão.  

b) Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de 
bem e fielmente desempenhar o encargo. 

c) Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 
pessoa idônea, portadoras de diploma de curso 
superior preferencialmente na área específica, dentre 
as que tiverem habilitação técnica relacionada com a 
natureza do exame. 

d) O exame de corpo de delito e outras perícias serão 
realizados por perito oficial, portador de diploma de 
curso superior. 

e) Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente 
de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado 
a formulação de quesitos e indicação de assistente 
técnico. 
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22. No tocante às etapas da cadeia de custódia é 
INCORRETO afirmar: 

a) descarte: procedimento referente à liberação do 
vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando 
pertinente, mediante autorização da autoridade 
policial. 

b) fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se 
encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a 
sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada 
por fotografias, filmagens ou croqui, sendo 
indispensável a sua descrição no laudo pericial 
produzido pelo perito responsável pelo atendimento.   

c) acondicionamento: procedimento por meio do qual 
cada vestígio coletado é embalado de forma 
individualizada, de acordo com suas características 
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, 
com anotação da data, hora e nome de quem realizou 
a coleta e o acondicionamento.   

d) processamento: exame pericial em si, manipulação 
do vestígio de acordo com a metodologia adequada às 
suas características biológicas, físicas e químicas, a 
fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser 
formalizado em laudo produzido por perito.   

e) coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido 
à análise pericial, respeitando suas características e 
natureza.   

 

23. Quanto à natureza do fato criminoso, podemos 
classificar os locais de crime em, EXCETO: 

a) Local de Homicídio. 

b) Local de Incêndio. 

c) Local Violado. 

d) Local de Dano. 

e) Local de Suicídio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Local de crime é todo espaço ou área física, externa, 
interna ou mista 

a) onde ocorreu a prática da infração penal. 

b) que eventualmente é utilizado(a) para crimes contra 
a vida. 

c) onde materialmente se encontra o autor da infração 
penal. 

d) que não será objeto de investigação policial, por 
exclusão. 

e) que necessariamente se utiliza para o cometimento 
de crimes de tráfico. 

 

25. Na ocorrência de uma morte violenta, acerca da 
metodologia de abordagem do exame de local, 
assinale a alternativa correta. 

a) O croqui da cena do crime sempre deverá ser 
apresentado, independentemente da complexidade 
do local. 

b) A busca de vestígios deve-se iniciar pelo exame do 
cadáver, com o objetivo de descrever a vítima, 
incluindo sexo, cor, fase cronológica (criança, jovem, 
adulto ou idoso), compleição física, comprimento e 
cor dos cabelos, cor dos olhos etc. 

c) Deve-se evitar a realização da classificação e da 
tomada de medidas das lesões encontradas, com o 
intuito de não gerar conflito com o laudo de exame 
cadavérico do Instituto Médico-Legal (IML). 

d) A observação e a anotação de sinais característicos, 
tatuagens etc. não são obrigatórios em função da 
realização prévia de fotografias que farão parte do 
laudo pericial. 

e) Deve ser realizada a análise visual do cadáver, com a 
movimentação inicial necessária para a identificação 
de marcas e lesões. 
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26. A respeito da criminalística, assinale a opção 
correta.  

a) A criminalística não se enquadra como disciplina 
autônoma, pois não possui leis, métodos e princípios 
próprios. 

b) Se, em um exame de local onde se praticou alguma 
infração penal, a investigação policial necessite de 
esclarecimento seguro e objetivo acerca da natureza 
do instrumento responsável pela provocação de uma 
marca de impacto presente em determinado móvel, 
ela recorre aos conhecimentos físico-químicos 
englobados pela criminalística, que analisa 
fisicamente as características da marca questionada, 
bem como a reação química dos elementos restantes 
e agregados à marca. 

c) Os peritos criminalísticos não podem se valer de 
subsídios técnicos-científicos fornecidos por outras 
ciências, utilizando os próprios métodos inerentes a 
essas ciências. 

d) A moderna criminalística restringe-se à fria estática 
narrativa, sem vida, da forma como se apresentam os 
vestígios, isto é, ao simples visum et repertum. 

e) O objeto da criminalística restringe-se aos vestígios 
suspeitos encontrados no local do fato. 

 

27. A Criminalística é um sistema de métodos 
científicos utilizados pela polícia e pelas 
investigações policiais que tem como objetivo: 

I. O reconhecimento e a interpretação dos indícios 
materiais extrínsecas, relativos ao crime ou à 
identidade do criminoso. 

II. Auxiliar e informar as atividades policiais e 
judiciárias de investigação criminal. 

III. Interpretar os elementos que conduzam à 
identificação do promotor do evento. 

IV. Realizar exames de vestígios intrínsecos (na 
pessoa), relativos ao crime. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas a assertiva II está correta. 

c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

e) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 

 

28. Entende–se por “cadeia de custódia”:  

a) o exame médico legal realizado no criminoso 
durante sua transferência.  

b) o registro de todos os custos que o criminoso 
acarreta para o Estado.  

c) a prisão domiciliar.  

d) o local onde fica armazenada a prova pericial, antes 
de chegar ao seu destino final.  

e) os documentos de registro de todas as etapas pelas 
quais passa o material a ser periciado.  

 

29. Impressões palmares e plantares, encontradas em 
locais de ocorrência de crime, e que podem, mais 
tarde, levar à identificação dos criminosos, são 
denominadas 

a) indícios. 

b) vestígios. 

c) fatos relacionados. 

d) provas. 

e) provas circunstanciadas. 
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MEDICINA LEGAL 

Paulo Bilynskyj 

30. As asfixias mecânicas se enquadram na categoria 
dos traumas de natureza fisicoquímica. Nos casos das 
constrições cervicais – enforcamento, 
estrangulamento e esganadura – as asfixias 
demonstram sinais característicos que as 
diferenciam entre si. Nesse sentido, verifica-se o 
seguinte: 

a) num enforcamento, diferentemente de um 
estrangulamento, é possível reconhecer o material 
empregado no laço, a partir da marca deixada na pele. 

b) dentre as asfixias por constrição cervical, a mais 
rápida delas em termos de ocorrência da morte é 
representada pelo estrangulamento. 

c) nos estrangulamentos, os sinais são constituídos de 
equimose facial associada a marcas ungueais, os 
quais permitem a identificação do agressor. 

d) uma suspensão incompleta, num caso de 
enforcamento, aponta, direta e inquestionavelmente, 
para um homicídio por execução da vítima. 

e) a esganadura só ocorre na forma dolosa, uma vez 
que as formas acidental e culposa são afastadas pelo 
mecanismo de ação empregado  

 

31. A traumatologia forense estuda aspectos médico-
jurídicos das lesões, dentre as quais a lesão ou 
espectro equimótico. A equimose pode ser definida 
como a infiltração e coagulação do sangue 
extravasado nas malhas dos tecidos, sem ruptura 
deles. O sangue hemorrágico infiltra-se nos tecidos 
originando a equimose. 

A respeito dessas lesões, assinale a alternativa correta. 

a) Sugilação é o termo que define um aglomerado de 
petéquias. 

b) As formas de equimose são variadas, por isso as 
chamadas víbices são aquelas ocorrentes em ampla 
área de efusão sanguínea. 

c) O estudo das equimoses não é considerado para 
análise das contusões. 

d) Com base no espectro equimótico de Legrand du 
Saulle, uma lesão ocorrida há 8 dias apresenta 
coloração vermelha. 

e) Em medicina legal, pode-se afirmar que hematoma é 
sinônimo de equimose  . 

 

32. Em relação aos mecanismos de ação dos agentes, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) Os agentes contundentes atuam por choque, pressão 
ou deslizamento no contato com a superfície plana, 
como regra. 

b) Os agentes perfurantes atuam por pressão em um 
ponto de contato, rompendo as fibras e causando 
danos internos bem maiores do que o pequeno 
orifício de entrada. 

c) Os agentes perfurocortantes onde além da 
perfuração, por pressão, ocorre ação lateral, 
resultando corte. 

d) Os agentes perfurocontudentes onde a lesão 
acontece mais pelo peso e força com que eles são 
usados do que pelo deslizamento do gume. 

e) Os agentes cortantes atuam em contato com o corpo, 
que se dá por uma linha do gume, cortam por 
deslizamento e pressão, geralmente sem maior 
profundidade. 

 

33. A ordem das lesões que se cruzam e são produzidas 
por ação cortante decorrente de armas brancas pode 
ser observada através do sinal de: 

a) Richter. 

b) Legrand Du Saulle. 

c) Knight. 

d) Simonin. 

e) Chavigny. 

 

34. A perícia de necropsia encontra uma ferida 
perfuro-contusa, com orifício de forma elíptica, de 7 
milímetros de extensão, com presença de zona de 
queimadura, situada na região ventral. A partir 
dessas informações, é possível afirmar que a lesão 
corresponde a orifício de: 

a) Entrada de projétil de arma de fogo, tiro bem 
próximo ou encostado. 

b) Saída de projétil de arma de fogo, tiro à distância. 

c) Entrada de projétil de arma de fogo, tiro à distância. 

d) Saída de projétil de arma de fogo, tiro a curta 
distância. 

e) Saída de projétil de arma de fogo, sem que se possa 
precisar a distância do tiro. 
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35. Os fenômenos abióticos, também chamados de 
avitais ou vitais negativos, se dividem em: imediatos, 
que são aqueles que se apresentam devido à cessação 
das funções vitais; e os consecutivos (mediatos), que 
surgem em decorrência da instalação dos fenômenos 
cadavéricos, e são de origem química, física e 
estrutural. Assinale a alternativa que contém um 
fenômeno abiótico imediato:  

a) Algor mortis. 

b) Perda do tônus muscular. 

c) Rigor mortir. 

d) Livor mortir. 

e) Desidratação cadavérica. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

36. Considerando as regras aplicáveis à organização da 
Administração Pública, assinale a alternativa correta. 

a) As empresas estatais adquirem personalidade 
jurídica com a lei que autoriza a sua criação. 

b) Na desconcentração administrativa um ente da 
Administração Indireta é instituído por meio de lei, 
responsável por criar ou autorizar a sua criação. 

c) As fundações públicas de direito público são criadas 
diretamente por lei, não necessitando de registro 
para a aquisição de sua personalidade jurídica. 

d) As empresas estatais são dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado, podendo adotar qualquer 
modalidade societária admitida em direito. 

e) As autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito 
público, são dotadas de autonomia política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Acerca dos poderes da Administração Pública, é 
correto afirmar que 

a) Os poderes administrativos são exercidos 
exclusivamente pelo Poder Executivo, que é o 
responsável pela prestação dos serviços públicos. 

b) A atribuição de rever atos praticados por 
subordinados e de fiscalizar a sua atuação são 
decorrências do poder disciplinar. 

c) O poder de polícia é utilizado na aplicação de 
penalidades a particulares que não possuam um 
vínculo jurídico específico com o Estado, em razão de 
sua natureza eminentemente repressiva. 

d) Decorre do poder hierárquico a edição de atos 
normativos cujo objetivo é ordenar a atuação de 
órgãos subordinados. 

e) O poder regulamentar permite que a administração 
pública regulamente assuntos não abordados pela 
legislação. 

 

38. Acerca da extinção de um ato administrativo 
vinculado, praticado por uma autoridade policial, é 
correto afirmar que, em regra, o ato pode ser 

a) revogado, por questão de conveniência e 
oportunidade, pelo Poder Judiciário, ou anulado, por 
vício de legalidade, pelo Poder Executivo. 

b) invalidado e revogado por questão de mérito e de 
legalidade, respectivamente, pelo próprio Poder 
Executivo e pelo Poder Judiciário. 

c) revogado e anulado por questão de mérito e 
legalidade, respectivamente, pelos Poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo. 

d) invalidado e revogado, por questão de mérito e de 
legalidade, respectivamente, somente pelo próprio 
Poder Executivo. 

e) invalidado, por vício de legalidade, pelo próprio 
Poder Executivo e ou mesmo pelo Poder Judiciário. 
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39. Caso a Administração Pública opte por prestar 
determinado serviço público de forma indireta, a 
delegação poderá ser efetuada por meio de 

a) concessão, que sempre deverá ser precedida de 
licitação na modalidade concorrência. 

b) permissão, formalizada por meio de um ato 
administrativo discricionário. 

c) permissão, que poderá ser celebrada com pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas. 

d) autorização, formalizada por meio de um contrato 
administrativo. 

e) concessão, que possui um caráter precário, sendo 
formalizada por um contrato administrativo. 

 

40. Acerca da responsabilidade civil extracontratual do 
Estado, assinale a alternativa correta à luz do 
entendimento da doutrina e dos tribunais superiores. 

a) Conforme entendimento do STF, a responsabilidade 
civil do Estado por atos praticados por notários e 
oficiais de registro que, nessa qualidade, causarem 
danos a terceiros é direta, primária e objetiva. 

b) A culpa recíproca da vítima e a força maior são 
causas excludentes da responsabilidade civil do 
Estado. 

c) Não há responsabilidade civil do Estado por danos 
decorrentes de atos legislativos, mesmo quando se 
tratar de lei declarada inconstitucional. 

d) O Estado responde civilmente por atos ilícitos 
praticados por foragidos do sistema penitenciário, 
mesmo que os danos não decorram direta ou 
imediatamente do ato de fuga. 

e) Ficará afastada a responsabilidade estatal, em caso 
de danos causados por seus agentes, se existente 
causa excludente de ilicitude penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

Antônio Pequeno 

41. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código 
Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias 
do(a) 

a) resultado e da ação  

b) consumação e do resultado.  

c) atividade e da ubiquidade.  

d) ubiquidade e da atividade.  

e) ação e da consumação. 

 

42. Na confraternização de final de ano de um tribunal 
de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o 
desembargador ganharam um relógio da mesma 
marca — em embalagens idênticas —, mas de valores 
diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do 
desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, 
por engano, o presente do desembargador, o qual, ao 
notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido 
vítima de crime, acionou a polícia civil. Testemunhas 
afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No 
dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos 
fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade 
policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua 
namorada, onde fora apreendido. 

Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa 
caracterizou  

a) erro de tipo.  

b) excludente de ilicitude.  

c) arrependimento posterior.  

d) erro de proibição.  

e) crime impossível. 
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43. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi 
estabelecido que os tipos penais previstos nessa 
legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro 
de 2014.  

Considerando-se essas informações, é correto afirmar 
que a referida legislação é um exemplo de lei penal 

a) excepcional.  

b) temporária.  

c) corretiva.  

d) intermediária. 

e) excepcionalíssima 

 

44. Tiago, movido por um sentimento de posse, 
disparou dois tiros contra sua companheira, Laura, 
que morreu em razão dos ferimentos causados pelos 
disparos. Laura estava grávida de seis meses e, 
quando da prática do crime, Tiago sabia da gravidez 
dela. Nessa situação hipotética, Tiago praticou 

a) o crime de feminicídio apenas.  

b) os crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, 
feminicídio e aborto.  

c) o crime de feminicídio em concurso com o de aborto.  

d) os crimes de homicídio qualificado por motivo torpe 
e feminicídio apenas.  

e) o crime de feminicídio em concurso com o de aborto 
na modalidade culposa. 

 

45. Milton, valendo-se de sua condição de servidor 
público e cedendo a pedido de amigo íntimo, deixou 
de cumprir seu dever funcional ao não ter promovido 
ação para apurar infração de determinada empresa 
vinculada à administração pública.  

Nessa situação hipotética, apurada a conduta de 
Milton, ele deverá responder pelo crime de 

a) advocacia administrativa qualificada.  

b) corrupção passiva privilegiada.  

c) corrupção ativa.  

d) concussão.  

e) condescendência criminosa. 

 

 

 

 

46. No crime de concussão,  

a) a mera exigência de vantagem já consuma o delito.  

b) é necessária a promessa de infligir um mal 
determinado.  

c) a vantagem indevida, conforme expressa o tipo 
penal, deve ter natureza patrimonial.  

d) o bem jurídico tutelado, em primeiro plano, é o 
patrimônio do particular e sua liberdade individual.  

e) o agente deve estar no exercício da função no 
momento da prática delituosa. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Priscila Silveira 

47. Com relação ao arquivamento do inquérito policial 
e as possibilidades de desarquivamento, marque a 
alternativa correta. 

a) O arquivamento implícito é admitido no sistema 
processual penal brasileiro. 

b) O arquivamento do inquérito policial por 
insuficiência de prova fará coisa julgada formal e 
material. 

c) O arquivamento por atipicidade delitiva faz apenas 
coisa julgada formal, e por isso, pode ser 
desarquivado. 

d) O arquivamento do inquérito policial por 
insuficiência de prova fará coisa julgada material. 

e) Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, 
a requerimento do promotor de justiça, não pode a 
ação penal ser iniciada, sem novas provas. 
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48. No que tange as provas no processo penal, assinale 
a alternativa correta. 

I- Não sendo possível o exame de corpo de delito, por 
haverem desaparecido os vestígios, a confissão 
poderá suprir-lhe a falta. 

II- Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 
2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de 
curso superior preferencialmente na área específica, 
dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada 
com a natureza do exame. 

III- A autópsia será feita pelo menos seis horas depois 
do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais 
de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele 
prazo, o que declararão no auto. 

a) Apenas o item I está correto.    

b) Apenas o item III está correto.    

c) Os itens I e II estão corretos. 

d) Os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos.   

 

49. De acordo com o Código de Processo Penal, o juiz 
poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar 
quando o agente for: 

a) debilitado por motivo de doença grave. 

b) mulher com filho de 11 (onze) anos de idade. 

c) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de 8 (oito) anos de idade. 

d) maior de 75 (setenta e cinco) anos. 

e) gestante somente a partir do 2º trimestre de 
gestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Acerca das medidas cautelares e liberdade 
provisória, analise os seguintes itens como 
Verdadeiro (V) ou falso (F), assinalando a sequência 
correta. 

( ) Será concedida fiança em casos de prisão militar, 
exceto nos crimes com pena superior a 04 (quatro) 
anos. 

( ) A proibição de ausentar-se do País será comunicada 
pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as 
saídas do território nacional, intimando-se o 
indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.  

( ) A fiança poderá ser cumulada com outras medidas 
cautelas. 

( ) A autoridade policial somente poderá conceder 
fiança nos casos de infração cuja pena privativa de 
liberdade máxima não seja superior a 5 (cinco) anos. 

a) V - V - V - V. 

b) V - F - F - V. 

c) F - V - V - F. 

d) V - V - F - F. 

e) F - F - V - F 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CRIMINALÍSTICA APLICADA 

Alexandre Herculano 

51. Nos casos de crimes contra o patrimônio, com 
relação aos vestígios encontrados, é CORRETO 
afirmar:  

a) Nunca apresentarão marcas de sangues nesses tipos 
de crimes.  

b) Manchas de esperma são comuns nesses tipos de 
crime.  

c) Cabelos e pelos não são encontrados nesses tipos de 
crimes, pois são materiais bilógicos encontrados nos 
crimes contra vida.  

d) As manchas de urina, a exemplo das manchas de 
fezes são comumente verificadas nos locais de crimes 
contra o patrimônio. 

e) Diferentes dos locais de crimes contra pessoas é 
comum acharmos vestígios biológicos. 

 

52. Sobre o contexto geral do trabalho pericial é 
CORRETO afirmar:  

a) Vidros, metais, graxas, vômito e tecido são 
considerados substâncias não biológicas.  

b) Sangue, saliva, esperma, fibras, fezes e urina são 
considerados substâncias biológicas.  

c) Mancha de sangue pode ser um vestígio que sempre 
se apresenta sob a forma de crosta aderida a uma 
superfície (suporte).  

d) Várias são as impressões humanas constatadas no 
local, dentre elas as digitais, palmares, plantares, 
ferruginosas e dentárias.  

e)  A pólvora pode ser encontrada na mão do atirador, 
logo, trata-se de um vestígio importante. 

 

53. São perícias da área de crimes contra o patrimônio, 
EXCETO:  

a) Encontro de ossada.  

b) Constatação de danos.  

c) Avaliação direta e indireta.  

d) Eficiência de instrumento de furto.  

e) O tipo de instrumento empregado. 

  

 

54. Assinale a opção correta a respeito da coleta de 
evidências.  

a) No manuseio de uma prova, em regra, a embalagem 
deve ser lacrada, sem a necessidade de que seja 
etiquetada.  

b) Toda prova deve ser registrada, em virtude de ser o 
primeiro elo da corrente da prova.  

c) Em regra, não é conveniente que se reserve material 
examinado para servir como contraprova.  

d) As manchas de sangue geralmente são encontradas 
em local de crime contra a pessoa, sendo, em regra, 
desnecessário fotografá-las antes de serem 
recolhidas.  

e) Em geral, a corrente da prova é desnecessária.  

 

55. Quanto à coleta e ao processamento de evidências, 
assinale a opção correta.  

a) Existindo mais de um disparo de arma de fogo, na 
maioria dos casos, em uma placa de vidro, não é 
possível saber a sequência dos disparos.  

b) Em regra, o aspecto (forma) da mancha de sangue 
não pode fornecer esclarecimentos circunstanciais, 
tais como: se ele caiu perpendicularmente e se a 
pessoa ferida estava em movimento.  

c) Por meio do levantamento do local do crime, faz-se 
a coleta de materiais, suspeitos, ou não, que serão 
objeto de futuros exames, sendo que é dado ao perito 
selecionar o material que deverá ser previamente 
desprezado, por aparente e subjetiva apreciação de 
desvinculação com o fato, e assim rotulá-lo de sem 
importância para o caso.  

d) A diversidade e a quantidade de vestígios são 
proporcionais à espécie do delito cometido; há 
vestígios comuns a todos os tipos de infração e 
existem aqueles explícitos a cada fato delituoso.  

e) Quando se trata da possível presença de impressões 
papilares em cartas e outros papéis, o manuseio 
destes documentos é executado sempre com o auxílio 
de espátulas especiais.  
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56. Quanto ao referencial de produção, classificam-se 
os vestígios, EXCETO como: 

a) Ilusório. 

b) Forjado. 

c) Alternativo. 

d) Verdadeiro. 

e) Acidentais. 

 

 

Texto: 

Situação hipotética: 

Em uma cidade interiorana, três pessoas foram 
encontradas mortas em locais distintos dentro de uma área 
cujo raio de circunferência era de aproximadamente 6 km. A 
primeira pessoa conhecida como Maria, foi encontrada, com 
duas lesões perfuro-contusas uma na parte lateral do rosto 
com um aspecto estrelado e outra na região peitoral sem a 
presenta de efeitos secundários do disparo no corpo e nas 
vestes. O corpo estava em um quarto que estava totalmente 
limpo, de uma casa, e não tinham vestígios visíveis ligados a 
uma possível ação delituosa naquele local, e nem marcas 
limpas de sangue no ambiente. Existiam somente marcas 
secas de sangue no corpo e uma pequena mancha verde no 
abdome. A segunda pessoa, cujo nome era João, foi 
encontrada em um canavial a uma distância de 2 km onde 
encontraram Maria. No local havia muito sangue, fezes, 
cartuchos de munições deflagradas, três pegadas distintas, 
duas delas compatíveis com os calçados de João e de  

 

Andreia, vários projéteis de calibres diferentes e uma folha 
presa no corpo de João por uma sovela que tinha a seguinte 
frase: “aqui se faz, aqui se paga”. João apresentava dez lesões 
perfuro-contusas em várias parte do corpo e o pênis 
decepado. A terceira pessoa, conhecida como Andreia, irmã 
de Maria, foi encontrada boiando em um rio há 6 km onde se 
encontrava o corpo de Maria. No corpo de Andreia os peritos 
não encontram nenhuma lesão, após necropsia os peritos 
encontraram líquido na árvore respiratória, substâncias 
tóxicas no sangue conhecidas como carbamatos e 
organofosforados, e após análise pericial em seu telefone os 
peritos encontraram uma mensagem de Andreia, no mesmo 
dia dos fatos, para a irmã perguntando: “porque você fez isso 
comigo?”.  

 

Responda da questão 57 até a 61 após análise do 
texto, e com base nos elementos apresentados. 

 

 

57.  Pelos fatos narrados e pelo (s) agente (s) mecânico 
(s) apresentado (s) podemos afirmar que  

a) foram empregados instrumentos de ação simples e 
ação composta em Maria. 

b) foram empregados instrumentos de ação simples e 
ação composta em João. 

c) a morte de Andreia pode ter sido de causa 
indeterminada.  

d) a morte de João não tem ligação com a morte de 
Maria. 

e) a morte de João foi antes da de Maria. 

 

58. Pelos fatos narrados, o local onde foi encontrado o 
corpo de Maria é conhecido, quanto a disposição de 
vestígio, como:   

a) Local imediato 

b) Local mediato 

c) Local de Homicídio 

d) Local externo 

e) Local relacionado 

 

59. Pelos fatos narrados e pelos vestígios encontrados 
muito provavelmente    

a) Maria suicidou-se 

b) O crime contra João não tem ligação com a morte de 
Maria. 

c) Tudo aconteceu há menos de 12 horas. 

d) Andreia matou João. 

e) Andreia foi morta próxima a um rio. 
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60. Dentre as perícias que podem ser realizadas, uma 
que poderá ajudar a identificar o autor da infração é 
a análise do texto “aqui se faz, aqui se paga” que se 
encontrava em um papel preso no corpo de João. Isso 
porque 

a)  o perito poderá verificar se alguém já falou aquela 
frase para o João. 

b) o perito poderá fazer um comparativo de 
documentos de João com o suposto autor do delito. 

c) o perito poderá se valer da perícia grafotécnica. 

d) o perito poderá comparar a escrita com a fornecida 
pela família da vítima. 

e) o perito poderá utilizar elementos químicos para 
identificar as impressões digitais de quem escreveu. 

 

61. Pelos fatos narrados podemos afirmar que  

a) o local onde o corpo de Andreia foi encontrado não 
pode ser tratado como local de crime. 

b) Maria não se suicidou. 

c) o local onde foi encontrado o corpo de João era um 
local idôneo. 

d) a morte de Andreia foi causa por um agente químico 
vulnerante. 

e) os fenômenos tanatológicos presentes são 
suficientes para determinar o tempo das mortes. 

 

62. Em relação a lesões produzidas por precipitação, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

I. Nas quedas acidentais, é incomum que o corpo 
deslize bem próximo ao local da precipitação. 

II. Nas lesões produzidas por precipitação, há 
desproporção entre as lesões cutâneas e as lesões 
ósseas e viscerais. 

III. Nas lesões produzidas por precipitação, a pele fica 
intacta ou pouco afetada. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) Todas as afirmativas estão corretas 

b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II 

c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III 

d) Está correta apenas a afirmativa I 

e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III 

 

63. Um cadáver foi encontrado em um campo aberto. 
Na perícia do local, observou-se que a vítima havia 
sido executada sem vestes e com um único tiro na 
região frontal da cabeça, naquele mesmo local. O 
orifício de entrada do projétil tinha forma 
arredondada, orla de escoriação, bordas invertidas, 
halo de enxugo, halo de tatuagem, orla de 
esfumaçamento, zona de queimadura, aréola 
equimótica e zona de compressão de gases. 

A propósito dessas informações, assinale a opção 
correta.  

a) Conforme a descrição das características do orifício 
de entrada, o tiro em questão foi disparado de curta 
distância, à queima-roupa. 

b) Considerados o anteparo ósseo da região atingida e 
a zona de compressão de gases, é correto concluir que 
ocorreu o que, popularmente, é chamado de “tiro 
encostado” — disparo com o cano da arma encostado 
ao corpo da vítima.  

c) As características de entrada do projétil são 
suficientes para se concluir que o tiro foi disparado 
de longa distância, mas insuficientes para se calcular 
a exata distância entre atirador e vítima. 

d) Devido às características do orifício de entrada, é 
correto afirmar que o tiro em apreço foi dado com 
projétil de alta energia. 

e) O halo de tatuagem constitui um efeito primário, 
razão por que o tiro em questão pode ter sido 
disparado tanto de longa quanto de curta distância. 
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64. A imagem apresentada exibe 

 

a) escoriações produzidas por atrito contra superfície 
asfáltica.  

b) queimaduras por agente cáustico forte. 

c) lesões por eletricidade artificial de alta voltagem. 

d) necroses tissulares por insuficiência vascular pós-
traumática. 

e) lesões por projetis de arma de fogo disparados a 
curta distância. 

 

65. A criminalística, como uma disciplina que tem por 
objetivo o reconhecimento e a interpretação dos 
indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à 
identidade do criminoso, está diretamente 
relacionada à preservação do local do crime. 
Considerando essa informação, assinale a alternativa 
correta. 

a) O principal objetivo na preservação de um local de 
crime é evitar o maior número de alterações 
possíveis, não movendo ou retirando objetos, bem 
como não adicionando elementos que não estavam 
presentes originalmente no local; a inobservância 
dos procedimentos adequados de preservação 
invalida, obrigatoriamente, o local examinado como 
prova material a ser utilizada pelo Poder Judiciário. 

b) O objeto de estudo da criminalística são os vestígios 
materiais encontrados na cena do crime, cabendo ao 
perito criminal demonstrar técnica e materialmente 
a existência do fato delituoso, reconstruir o local, a 
cena do fato em apuração e identificar a vítima; não 
cabendo a ele a identificação de autores e coautores, 
mesmo que seja possível a demonstração material 
por meio de provas técnico-científicas do grau de 
participação de cada um deles. 

c) Várias são as causas responsáveis pelas alterações 
das características dos vestígios, que podem ocorrer 
na forma de contaminações, mudanças químicas, 
alterações de formas, remoções de partes ou adição  

 

de características estranhas; essas causas podem ser 
divididas em naturais, acidentais e propositais. 

d) A autoridade policial, ao tomar conhecimento de 
uma infração penal, deve tomar medidas no sentido 
de preservar o corpo de delito, acionando de imediato 
a equipe de perícia externa para esse objetivo. 

e) O vestígio é definido, no Código de Processo Penal 
Brasileiro, como a circunstância conhecida e provada 
que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias. 

 

66. Nos locais de crime, as impressões digitais 
deixadas pelos suspeitos e reveladas por meio da 
aplicação de reagentes químicos pelo auxiliar de 
papiloscopista policial são chamadas de 

a) impressões latentes. 

b) impressões reveladas. 

c) amostras dactiloscópicas. 

d) impressões determinantes. 

e) provas documentais. 

 

67. Conforme determina a legislação brasileira vigente, 
no que se refere aos procedimentos periciais, a 
autoridade policial, logo que tiver conhecimento da 
prática da infração penal, deverá, dentre outros 
procedimentos:  

I. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto 
de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e 
depois do crime e durante ele, e quaisquer outros 
elementos que contribuírem para a apreciação do seu 
temperamento e caráter.  

II. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se 
alterem o estado e conservação das coisas, até a 
chegada dos peritos criminais; apreendendo os 
objetos que tiverem relação com o fato, após serem 
liberados por estes.  

III. Colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e suas circunstâncias; ouvir o 
ofendido e o indiciado.  

IV. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo 
datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua 
folha de antecedentes. 
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A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva III está correta. 

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

e) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 

68. A fórmula dactiloscópica de uma pessoa que exibe 
I-3441 na série e E-2213 na seção, significa que os 
tipos fundamentais da classificação 
de Vucetich presentes nos seus dedos indicador 
direito e polegar esquerdo são, respectivamente: 

a) verticilo e arco 

b) presilha externa e arco. 

c) presilha interna e verticilo. 

d) arco e presilha interna. 

e) presilha externa e presilha externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Os n úmeros 1, 2 e 3 indicados no dedo mínimo 
definem as seguintes estruturas: tipo fundamental 
(classificação primária) e subclassificação. Com base 
nessas informações, assinale a alternativa correta. 

a) Os números 1 e 2 correspondem aos deltas; tipo 
fundamental verticilo; 3 - subclassificação sinuoso. 

b) Os números 1 e 2 correspondem aos deltas; tipo 
fundamental presilha; 3 - subclassificação ganchosa. 

c) Os números 1 e 2 correspondem aos deltas; tipo 
fundamental arco; 3 - subclassificação normal. 

d) Os números 1 e 2 correspondem aos deltas; tipo 
fundamental verticilo; 3 - subclassificação espiral 

e) Os números 1 e 2 correspondem aos delta; tipo 
fundamental verticilo; 3 - subclassificação ovoidal. 

 

70. Quanto à perenidade dos desenhos papilares, é 
correto afirmar que 

a) os desenhos sofrem alterações após o processo de 
putrefação. 

b) há diferença entre os desenhos papilares coletados 
do recém-nascido e os do mesmo indivíduo coletados 
na vida adulta. 

c) durante o crescimento humano, o desenho papilar, 
devido à extensibilidade da pele, sofre um 
alargamento, mantendo, contudo, a integridade 
morfológica. 

d) os desenhos papilares são formados logo após o 
nascimento e permanecem invariáveis até a completa 
putrefação cadavérica. 

e) os desenhos papilares são formados seis meses após 
o nascimento e permanecem invariáveis até a 
completa putrefação cadavérica. 
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71. Considere as afirmações abaixo, relativamente às 
qualidades dos desenhos datilares, as quais 
constituem os fundamentos da Datiloscopia. 

I – Os desenhos datilares formam-se no sexto mês de 
vida intra-uterina e duram até algum tempo após a 
morte. É a denominada perenidade dos desenhos 
datilares.  

II – Uma das qualidades dos desenhos datilares é a sua 
imutabilidade: suas formas gerais, específicas e 
individualizadoras permanecem constantes durante 
toda a vida.  

III – A grande diversidade dos desenhos digitais 
permite suas classificações pelo estudo das 
respectivas impressões. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas a I.  

b) Apenas a II.  

c) Apenas a III.  

d) Apenas a I e a III.  

e) A I, a II e a III. 

 

72. Quanto à preservação o local de crime pode ser 
classificado em 

a) Local idôneo 

b) Local de arrombamento 

c) Local mediato 

d) Local imediato 

e) Local de crime contra o Meio Ambiente   

 

73. Assinale a opção correta acerca da coleta e do 
processamento de evidências.  

a) No local do crime, o sangue no estado líquido é 
recolhido com conta-gotas, ou outro instrumento, e 
colocado em tubo de ensaio ou frasco, adicionando-se 
soro fisiológico e encaminhando-se ao laboratório 
para posterior análise.  

b) Quando se tratar de sangue seco, a crosta, removida 
cuidadosamente, é colocada em recipiente plástico ou 
de vidro, não sendo indicada a adição de soro 
fisiológico para solubilização em nenhuma hipótese.  

c) Em um exame da mancha de sangue no local de 
crime, a caracterização morfológica da referida 
mancha é desimportante.  

 

d) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de 
fogo, não se podem obter, no local, sem recursos 
técnicos, informações sobre a direção do choque.  

e) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de 
fogo, informações sobre a direção do curso de 
determinada ruptura só podem ser obtidas em 
laboratório.  

 

74. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca 
idênticos. Este princípio, também chamado de 
princípio da individualidade, preconiza que a 
identificação deve ser sempre enquadrada em três 
graus: a identificação genérica, a específica e a 
individual, sendo que os exames periciais deverão 
sempre alcançar este último grau.  

O princípio da perícia criminalística a que se refere o 
texto acima também é denominado princípio da: 

a) observação. 

b) análise. 

c) documentação. 

d) descrição. 

e) interpretação. 

 

75. De acordo com Decreto Federal 9.278/18, e suas 
alterações, na carteira de identidade deverá constar  

a) uma das seguintes expressões: “doador de órgãos e 
tecidos” ou “não doador de órgãos e tecidos”. 

b) o número de inscrição do identificado no Programa 
de Integração Social (PIS) ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP). 

c) a expressão “válida em todo o território nacional”. 

d) a expressão “idoso ou maior de sessenta e cinco 
anos”, quando se tratar de pessoa nessa faixa de 
idade. 

e) o número de inscrição do titular no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda. 
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76. Sobre a Documentoscopia e suas leis, marque a 
opção INCORRETA. 

a)  2ª lei: automatismo gráfico “quando se escreve, o EU 
está em ação; mas o sentimento quase inconsciente 
de que o EU age, passa por alternativas de 
intensidade e de enfraquecimento. Ele está em seu 
máximo de intensidade onde existe um esforço a 
fazer, isto é, nos inícios; e no mínimo onde o 
movimento escritural é secundado pelo impulso 
adquirido, isto é, nas extremidades”. 

b) 4ª lei: simplificação do gesto gráfico - “escritor que 
age em circunstâncias em que o ato de escrever é 
particularmente difícil, traça instintivamente, ou 
formas de letras que lhe são mais costumeiras, ou 
mais simples, de esquema fácil de ser construído’’. 

c) 1ª lei: subordinação do gesto gráfico - “gesto gráfico 
está sob a influência direta do cérebro. Sua forma não 
é modificada pelo órgão escritor, se este funciona 
normalmente e se encontra suficientemente 
adaptado à sua função”. 

d) Documentoscopia é a disciplina relativa à aplicação 
prática e metódica dos conhecimentos científicos ao 
exame de documentos. 

e) 3ª lei: disfarces gráficos - “pode-se modificar 
voluntariamente, em dado momento, a escrita, senão 
introduzindo no traçado a própria marca do esforço 
dispendido para obter a modificação”. 

 

77. A Balística, ao estudar os projéteis de arma de fogo, 
englobando o seu movimento, as forças envolvidas na 
sua impulsão, a trajetória e os efeitos finais, pode ser 
dividida em Balística interna, externa e terminal. Tal 
estudo fornece elementos importantes para a análise 
pericial do corpo de delito, notadamente na avaliação 
dos efeitos produzidos pelos projéteis de alta energia. 
Com relação a esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

a) A Balística interna, ao estudar a estrutura e os 
mecanismos das armas, bem como a composição da 
munição a ser empregada, apresenta relação direta 
com o conhecimento dos efeitos produzidos pelo 
arrasto, pelo coeficiente balístico e pela estabilidade 
dos projéteis de alta energia. 

b) O deslocamento dos tecidos no corpo humano, 
quando são percutidos por projéteis de alta energia, 
resulta na formação das ondas de choque, que são  

 

diretamente responsáveis pelo poder lesivo desses 
projéteis. 

c) A análise do orifício de saída de um projétil de arma 
de fogo de alta energia não apresenta relação com os 
estudos de Balística externa, uma vez que suas 
características são influenciadas pelo 
comportamento do projétil a partir do momento em 
que atinge o corpo da vítima. 

d) A Balística terminal estuda os efeitos e as lesões 
provocadas pelos projéteis de arma de fogo no ser 
humano, apresentando grande interesse ao médico-
legista. 

e) Estudos de Balística externa, envolvendo a 
trajetória, os movimentos, os fatores que interferem 
na estabilidade, na direção e no alcance dos projéteis, 
permitiram que se comprovasse que projéteis de alta 
e média energia se comportam de maneira idêntica e, 
com isso, determinam feridas perfurocontusas 
semelhantes. 

 

78. Sobre a Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) marque a opção INCORRETA. 

a) é uma importante ferramenta para a pesquisa e 
análise de micropartículas que ficam incrustadas nos 
corpos, já sendo vastamente utilizada na prática 
forense em várias partes do mundo e em processo de 
ampliação do seu uso atualmente nos Institutos de 
Criminalística do Brasil. 

b) tem a possibilidade de identificar quantitativa e 
qualitativamente elementos químicos e seus 
compostos nos mais variados suportes. 

c) o princípio de funcionamento de um MEV consiste 
em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro 
para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, 
e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica. O 
sinal de imagem resulta da interação do feixe 
incidente com a superfície da amostra. 

d) a aplicação do MEV viabiliza a composição química 
somente de amostras resultantes de disparos de 
arma de fogo. 

e) O principal uso do equipamento é a análise 
detalhada de resíduos inorgânicos em escala 
nanométrica. 
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79. Estriações são ranhuras provocadas pelo atrito do 
projétil influenciado pelas cristas e pelas raias do 
cano. São classificadas em primárias, secundárias e 
terciárias. Sobre esse assunto em Balística Forense, 
marque a opção INCORRETA, 

a) Estriação primária é representada por ranhuras 
menores. 

b) Estriação secundária é representada por ranhuras 
minúsculas. 

c) Estriação lateral é representada por ranhuras 
microscópicas.  

e) Tais elementos são de extrema importância quando 
se trata de microcomparação balística, para que se 
possa verificar se determinado projétil de arma de 
fogo possui as mesmas estriações de outro, 
denotando-se, por via de consequência, que foram 
expelidos pelo mesmo cano de uma arma. 

e) Estriação terciária que resulta do desgaste das raias 
provocado pelo uso intenso ou inadequado. 

 

80. Em relação ao revólver encontrado no local, 
durante a sua descrição no Laudo, o Perito Criminal 
deverá fazer constar as seguintes características, 
EXCETO:  

a) Marca e modelo 

b) Calibre nominal e/ou real.  

c) Comprimento do cano.  

d) Estado de conservação.  

e) Número de série do carregador.  
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