
PO/AL 2013 — Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro 
reserva para os cargos de Perito Criminal, de Perito Médico-legista, de Papiloscopista 

e de Técnico Forense da perícia oficial do Estado de Alagoas 
Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE 1 A 13 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

14  C - Deferido c/ anulação

Não é possível resgatar, na linha 29, o termo a que o item se refere. Dessa forma, opta-se pela anulação. 

15  C E Deferido c/ alteração

Diferentemente do que afirma o item, os dois "que" pertencem a classes de palavras distintas. Por isso, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 2: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA 
ELÉTRICA/ENGENHARIA ELETRÔNICA/ENGENHARIA DE REDES DE COMUNICAÇÃO OU ENGENHARIA DE REDES DE 
TELECOMUNICAÇÃO 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
74  C - Deferido c/ anulação

A fórmula apresentada no item deveria ser H z . . , e não . Portanto, opta-se pela 
anulação do gabarito do item. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 3: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE 
SISTEMAS/CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/INFORMÁTICA/TÉCNOLOGIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS OU SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
69 - K1205558 E C Deferido c/ alteração

De fato o item está correto, portanto, opta-se pela sua alteração. 

100 - E1304944 C E Deferido c/ alteração
Na descrição das medidas previstas na política de segurança da informação, não há a previsão de cifração de volumes. Portanto, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 4: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA 
AGRONÔMICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
81  E C Deferido c/ alteração
De fato, o controle biológico da cigarrinha-das-raízes –  Mahanarva fimbriolata – pode ser feito pelo parasitoide larval Metarhizium anisopliae. 
Portanto, opta-se pela alteração do item. 
87  C E Deferido c/ alteração

A coordenada de longitude oeste não é 42º45’00, conforme afirmado pelo item. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 5: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: GEOLOGIA/MINERALOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
70  C E Deferido c/ alteração

O solo conhecido por terra bruna estruturada não passou a ser denominado nitossolo háplico. Portanto, opta-se pela sua alteração. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 6: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA 
QUÍMICA/BIOQUÍMICA/QUÍMICA/QUÍMICA INDUSTRIAL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
72  E - Deferido c/ anulação
A ausência do número atômico dos elementos químicos cromo e cobre impossibilitou ao candidato a resolução do item. Portanto, opta-se pela 
sua anulação. 
104  C - Deferido c/ anulação

A ausência da massa molar da glicina prejudicou o entendimento objetivo do item, portanto, opta-se pela sua anulação. 

107  C E Deferido c/ alteração

O cálculo do número de mols não resulta entre 172.00 e 173.00, como afirmado no item. Portanto, opta-se pela sua alteração. 

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 7: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
115  C - Deferido c/ anulação

O conteúdo tratado no item foi revogado por alterações na norma NR 23. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 8: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA 
MECÂNICA/MECATRÔNICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
67  C - Deferido c/ anulação

A ausência do tipo de trocador de que trata o item tornou-o injulgável. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

95  C E Deferido c/ alteração
A afirmação feita pelo item de que, na fabricação de um compósito com fibras contínuas e alinhadas, o limite de resistência a tração 
longitudinal do compósito será o mesmo limite de resistência a tração das fibras que o compõem não está correta. Portanto, 
opta-se pela alteração do gabarito. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 9: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: BIOMEDICINA/CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
52  C - Deferido c/ anulação

A redação do item no que se refere ao termo “codifica a produção” gerou ambiguidade ao item. Portanto, opta-se pela sua anulação. 



73  C E Deferido c/ alteração
Não se pode afirmar que sempre nos estudos que empregam bioindicadores são necessárias análises estatísticas. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 
88  E C Deferido c/ alteração

De fato, o item está correto. Portanto, opta-se pela sua alteração. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 10: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: FÍSICA 
 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
64  E - Deferido c/ anulação

A redação do item no que se refere ao termo “mesma temperatura” tornou o item ambíguo, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

88  C E Deferido c/ alteração
Diferentemente do apontado no item, o comprimento de onda não é menor que 0,1 micrometro. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 
106  C E Deferido c/ alteração

Nesse contexto deve ser utilizado um líquido menos refringente que o vidro. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

111  C - Deferido c/ anulação

A redação do item não apresenta a velocidade que Marta mede em relação ao seu referencial. Portanto, opta-se pela anulação do item. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 11: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
81  C - Deferido c/ anulação

Devido à revogação da Instrução Normativa Nº51/2002 do MAPA, o leite tipo C deixou de existir. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

82  E - Deferido c/ anulação

Devido à revogação da Instrução Normativa Nº51/2002 do MAPA, o leite tipo C deixou de existir. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

83  C - Deferido c/ anulação

Devido à revogação da Instrução Normativa Nº51/2002 do MAPA, o leite tipo C deixou de existir. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 13: PERITO MÉDICO-LEGISTA 
 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
74  C - Deferido c/ anulação
Na redação do item, o termo “empalhamento” prejudicou o entendimento do candidato, uma vez que deveria ser “empalamento”. Portanto, 
opta-se pela anulação do item. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 14: PAPILOSCOPISTA  
 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
22  C E Deferido c/ alteração

O emprego do sinal indicativo de crase na expressão destacada pelo item não é facultativo. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito. 



23  C E Deferido c/ alteração
Diferentemente do que afirma o item, não está subentendida a palavra “métodos” após o pronome “outros”, na linha 13. Com isso, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 
49  C E Deferido c/ alteração

Se os dois elementos de S forem 7 e 9, então não temos que b=c+2. Por este motivo, opta-se pela alteração do gabarito.  

55  E - Deferido c/ anulação

O tema abordado no item extrapolou os objetos de avaliação do edital. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

56  E - Deferido c/ anulação

O tema abordado no item extrapolou os objetos de avaliação do edital. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

57  C - Deferido c/ anulação

O tema abordado no item extrapolou os objetos de avaliação do edital. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 15: TÉCNICO FORENSE 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
77  E C Deferido c/ alteração

De fato o item está correto, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item. 

79  C E Deferido c/ alteração
Na administração por via enteral ao recém-nascido, a medicação do trato gastrointestinal não deve ser introduzida por via parenteral ou jejunal. 
Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
 


