
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de r espostas óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 

 
� Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde. 
 
� A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta. 
 
� O cartão de respostas óptico não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 
� A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:  
 
Marque as respostas assim :   

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA  

INSTRUÇÕES GERAIS 

Realização:  

            

102 – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 
 

PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

� O candidato receberá do chefe de s ala: 
- Um caderno de questões  da Prova de Verificação de Aprendizagem, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 

(cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta. 
- Um cartão de respostas  óptico personalizado. 

� Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do cartão  e 
da folha estão corretas. 

� O candidato dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova de Verificação de Aprendizagem, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. 

� Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas óptico. 
� Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
� Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas óptico e retirar-se 

da sala. 
� Após o término da prova, o candidato deve entregar ao chefe de sala  o cartão de respostas óptico devidamente assinado. 
� O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade  e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , 

fabricada com material transparente. 
� Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. O candidato deverá desligar e entregar ao chefe de sala 

régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager, notebook, telefone celular, gravador, máquina fotográfica, 
walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, relógio, ou qualquer outro 
equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo que com porte autorizado. 

� Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 
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PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 
QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
O Código de Processo Penal brasileiro descreve uma série 
de procedimentos que, adequadamente empregados, 
conferem qualidade ao serviço. Entretanto, existem outros 
fatores relacionados à processualística penal que influenciam 
em sua qualidade e que, por isso, são considerados 
importantes focos de estudo para a melhoria desse serviço. 
O objetivo maior da perícia criminal é caracterizar o delito e, 
se possível, identificar o autor do fato. Para isso, utiliza um 
conjunto de procedimentos científicos relacionados à 
elucidação de um evento delituoso. Acerca desses 
procedimentos em local de crime, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A cadeia de custódia é o local utilizado para guardar e 

documentar as evidências usadas em processos 
judiciais. 

(B) A cadeia de custódia inicia-se no laboratório de 
análise, após o registro do material, quando, então, o 
perito criminal analisa e procede à prova pericial 
científica.  

(C) A qualidade desses procedimentos depende de uma 
série de cuidados a serem tomados, desde a 
requisição de exame pericial até a análise do laudo 
pericial por parte da autoridade judiciária. Faz-se 
necessário então entender sobre a cadeia de custódia. 
A legislação brasileira não contém sistematicamente a 
cadeia de custódia de forma precisa. 

(D) Somente alguns procedimentos relacionados à 
evidência, como a coleta, exigem cuidados e condições 
mínimas de segurança. 

(E) Não é necessário que se estabeleça um controle sobre 
as fases iniciais desses processos.  

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Um dos aspectos mais desafiadores da prática forense é a 
manutenção da cadeia de custódia durante todas as suas 
fases, com ênfase em acondicionamento, transporte e 
entrega da amostra, pois essas fases se referem ao decurso 
de tempo em que a evidência é manuseada, incluindo-se 
também aí cada pessoa que a manuseou. Acerca desse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É imperativo que a evidência seja tratada pelo máximo 

de pessoas necessárias para a conclusão da análise 
forense. 

(B) Para cada uma das etapas da cadeia de custódia, não 
há necessidade de ser feito registro, pois não há 
dúvida em relação ao tratamento e à manipulação dos 
vestígios, caso haja confronto com declarações de 
pessoas envolvidas na investigação. 

(C) A adoção de numeração única para cada espécime ou 
elemento de prova a ser definida no momento da 
entrada no centro de custódia e a manutenção daquela 
numeração inicial podem ser um sistema funcional 
para a retirada da cadeia de custódia. 

(D) Cada vez que um caso criminal for iniciado, vários 
arquivos do mesmo caso deverão ser criados, com a 
finalidade de conter a documentação desse arquivo 
pelo espaço de tempo requerido pela lei prevalente. 

(E) A cadeia de custódia ideal é aquela que envolve dois 
indivíduos: uma pessoa que coleta e transporta a 
evidência, e outra que a analisa. 

 

QUESTÃO 3 _____________________________________ 

 

Local do crime não se constitui apenas a região onde o fato 

tenha sido constatado, mas todo e qualquer local onde 

existam vestígios relacionados com o evento, que sejam 

capazes de indicar uma premeditação do fato ou uma ação 

posterior para ocultar provas, que seriam circunstâncias 

qualificadas do crime em investigação. Acerca desse tema, 

julgue os itens a seguir. 

 

 

I Em algumas situações, a área de interesse policial 

pode ser limitada a um pequeno cômodo de uma casa; 

a equipe policial deve considerar o local do crime uma 

área menos abrangente, cujos elementos materiais, às 

vezes despercebidos, tornam-se importantes vestígios 

para o laudo pericial. 

II Para que seja obtido resultado conclusivo oriundo de 

levantamento de locais de crime, é de pouca 

importância a preservação da área a ser examinada e 

dos itens relacionados com o evento ocorrido (objetos 

diversos, manchas, cheiros etc.). 

III Em alguns casos, é possível detectar a não 

preservação do local, devido à impossibilidade de 

certos vestígios terem sido posicionados, em um 

movimento impensado da vítima e(ou) do autor para o 

ponto em que tenha sido encontrado, quando dos 

exames periciais. Em caso de adulteração, o perito 

sempre poderá determinar as circunstâncias em que 

tenha ocorrido o fato delituoso e retornar as peças aos 

seus locais de origem. 

IV  A boa preservação do local de crime dará suporte aos 

peritos para efetuar o seu trabalho da melhor maneira 

possível, para que se possa chegar de modo mais 

abrangente e concreto às circunstâncias e a autoria do 

crime, e para que se possa instruir, da melhor maneira 

possível, os inquéritos policiais, que são a peça 

administrativa que dará início à respectiva ação penal. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Nenhum item está certo. 

(B) Apenas um item está certo. 

(C) Apenas dois itens estão certos. 

(D) Apenas três itens estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Na definição técnica de cadeia de custódia, percebem-se 
duas ações específicas essenciais: manter e documentar. A 
esse respeito, julgue os itens que se seguem. 
 
I Distinguem-se dois tipos de cadeia de custódia de 

vestígios criminais ou elementos de prova 
técnica-científica — uma externa e outra interna. 

II A cadeia de custódia externa refere-se a todas as 
etapas envolvidas na análise dos vestígios nos 
laboratórios, até o momento em que os vestígios 
coletados ou apreendidos chegam ao centro de 
custódia dos órgãos periciais. 

III Na custódia externa, estão incluídas todas as etapas 
relacionadas à amostragem e ao processamento das 
análises referentes àquelas amostras submetidas à 
seleção e ao tratamento do vestígio ou do elemento de 
prova. 

IV  Essas ações são isoladas e não integradas, ou seja: 
para cada uma das etapas da cadeia de custódia, que 
visam à manutenção da integridade e da idoneidade do 
vestígio, haverá de se proceder à respectiva 
documentação, em que devem estar contidos os 
nomes ou iniciais dos indivíduos que coletam e 
tramitam os vestígios, de cada pessoa ou entidade que 
os tenha custodiado subsequentemente, a data em que 
os itens foram coletados ou transferidos, o nome do 
órgão e da autoridade requisitante, o número da 
ocorrência, do inquérito ou do processo (se nesta fase 
existirem), o nome da vítima ou do suspeito e uma 
breve descrição do item. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nenhum item está certo. 
(B) Apenas um item está certo. 
(C) Apenas dois itens estão certos. 
(D) Apenas três itens estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 
 
QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Em relação à estrutura organizacional da Superintendência 
de Polícia Técnico-Científica (SPTC), é correto afirmar que 
 
(A) a SPTC está vinculada à Secretaria da Justiça, com 

suas quatro gerências e suas treze unidades 
complementares descentralizadas (núcleos regionais). 

(B) a SPTC está vinculada à Diretoria-Geral da Polícia 
Civil, com suas divisões, institutos e circunscrições 
regionais. 

(C) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança 
Pública, incluindo os seus três institutos e suas doze 
unidades complementares descentralizadas (núcleos 
regionais). 

(D) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança 
Pública, com seus quatro institutos e suas treze 
unidades complementares descentralizadas (núcleos 
regionais). 

(E) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança 
Pública, com suas quatro Gerências e suas quatorze 
unidades complementares descentralizadas (núcleos 
regionais). 

QUESTÃO 6 _____________________________________ 
 
O Instituto Médico Legal apresenta as seguintes seções: 
 
(A) Seção do Cadáver Ignorado, Seção de Antropologia 

Forense e Odontologia Legal, Seção de Psiquiatria 
Forense, Seção de Patologia Forense, Seção de 
Controle de Exames e outras. 

(B) Seção de Evidências Diversas, Psiquiatria Forense, 
Patologia Forense, Antropologia Forense, Seção de 
Fonética Forense e outras. 

(C) Seção de Identificação Humana, Seção de Apoio 
Psicológico, Seção de Papiloscopia, Seção de Balística 
e outras. 

(D) Comissão de Controle de Infecções, Cartório, Plantão, 
Informática Forense, Arquivo, Seção de 
Documentoscopia e outras. 

(E) Seção de Meio Ambiente, Seção de Biologia/DNA, 
Seção de Química Forense, Seção de Patologia 
Forense, Seção de Controle de Exames e outras. 

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________ 
 
Criminalística é a disciplina que tem como objetivo o 
reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais 
extrínsecos, relativos ao crime ou à identidade do criminoso; 
esse conceito de criminalística foi dado por 
 
(A) José Del Picchia. 
(B) Hans Gross. 
(C) Astolfo Tavares Paes. 
(D) Paolo Zachias. 
(E) José Lopes Zarzuela. 
 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________ 
 
Provar se houve ou não a infração penal, demonstrar a ação 
do sujeito ativo na ação penal, fornecer subsídios de 
conhecimento técnico, científico e artísticos necessários à 
tipificação penal, comprovar o nexo de causalidade entre o 
sujeito ativo e a infração penal trata-se de 
 
(A) requisição de exames de corpo de delito. 
(B) modalidades de exames de corpo de delito. 
(C) isolamento e preservação de local de crime. 
(D) importância do exame de corpo de delito. 
(E) classificação de local de crime. 
 
 
QUESTÃO 9 _____________________________________ 
 
Entre as modalidades de exames de corpo de delito 
realizados por Peritos Criminais, incluem-se 
 
(A) desmoronamentos, lesões corporais, acidentes de 

trabalho. 
(B) incêndios, arrombamentos, conjunções carnais. 
(C) crimes contra a pessoa, biológicos, exumações. 
(D) crimes de trânsito, grafotécnicos, toxicológicos. 
(E) necroscópicos, embriaguês, explosão. 
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QUESTÃO 10 ____________________________________  
 
Qual tipo de perícia busca a identificação das pessoas 
mediante estudo das impressões papilares? 
 
(A) Engenharia Legal 
(B) Entomologia 
(C) Papiloscopia 
(D) DNA 
(E) Documentoscópia 
 
 
QUESTÃO 11 ____________________________________  
 
A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, por meio dos seguintes órgãos: 
 
(A) Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal 

e Polícia Técnica. 
(B) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Ferroviária Federal e Polícia Civil. 
(C) Polícia Técnica Científica, Polícia Civil e Polícia 

Federal. 
(D) Polícia Técnico-Científica. 
(E) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e 
Corpo de Bombeiros Militares. 

 
 
QUESTÃO 12 ____________________________________  
 
Havendo dúvidas acerca da identidade do cadáver exumado, 
o reconhecimento será realizado por  
 
(A) exumação. 
(B) perícia. 
(C) instituto de identificação. 
(D) médico-legista. 
(E) delegado de polícia. 
 
 
QUESTÃO 13 ____________________________________  
 
A carteira de identidade fará prova de todos os dados nela 
incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que 
lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados, 
como 
 
(A) Certidão de Nascimento ou Casamento, PIS, PASEP e 

CPF. 
(B) Certificado de Naturalização. 
(C) Certificado de Igualdade.  
(D) Certidão de Nascimento ou Casamento. 
(E) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 
 
QUESTÃO 14 ____________________________________  
 
Para mudança de nome, em virtude de casamento, ao 
requerer a carteira de identidade, exige-se 
 
(A) Certidão de Nascimento. 
(B) Certidão de Casamento. 
(C) PIS ou PASEP. 
(D) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
(E) Atestado de bons antecedentes. 

QUESTÃO 15 ____________________________________ 
 
Para requerer o atestado de bons antecedentes, o 
requerente deve estar presente e apresentar  
 
(A) Certidão Negativa Criminal expedida pelo Tribunal de 

Justiça. 
(B) Carteira de Identidade e cópia, uma fotografia 3×4. 
(C) Carteira Nacional de Habilitação. 
(D) Certidão Negativa Criminal expedida pela Polícia 

Federal. 
(E) cópia autenticada da Carteira de Identidade. 
 
 
QUESTÃO 16 ____________________________________ 
 
Papiloscopistas policiais receberam bons fragmentos 
papilares levantados em local de crime para exame. 
Posteriormente, a autoridade policial apresentou o nome de 
um suspeito. Com esses dados em mãos, os papiloscopistas 
pesquisaram os arquivos do Instituto de Identificação e 
localizaram a planilha dactiloscópica do suspeito. Realizado o 
confronto entre o fragmento papilar levantado no local e a 
impressão aposta na dactiloscópica do suspeito, 
confirmou-se sua presença do local do evento. Diante da 
situação relatada, as impressões confrontadas são 
chamadas respectivamente de 
 
(A) peça questionada e peça padrão. 
(B) peça questionada e peça de exclusão. 
(C) peça padrão e peça testemunha. 
(D) peça padrão e peça questionada. 
(E) peça de exclusão e peça questionada. 
 
 
QUESTÃO 17 ____________________________________ 
 
Quando o papiloscopista se defronta com impressões digitais 
que não apresentam condições técnicas para confronto, ele 
deve elaborar um documento denominado 
 
(A) informação técnica. 
(B) parecer negativo. 
(C) parecer positivo. 
(D) informação negativa. 
(E) relatório negativo. 
 
 
QUESTÃO 18 ____________________________________ 
 
Em uma perícia papiloscópica, em que há o confronto 
papiloscópico positivo, é fundamental na elaboração do 
parecer papiloscópico a inclusão da 
 
(A) imagem das impressões dos suspeitos. 
(B) fotografia da pessoa identificada. 
(C) imagem da logomarca do órgão emitente. 
(D) imagem com a marcação dos pontos característicos. 
(E) assinatura do identificado. 
 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________ 
 
A afirmativa da identidade de um datilograma é feita em 
função da presença de um certo número de pontos 
característicos. No Brasil, foi adotada a marcação de pontos 
característicos coincidentes no confronto de dois 
datilogramas de, no mínimo, 
 
(A) quinze pontos. 
(B) treze pontos. 
(C) doze pontos. 
(D) onze pontos. 
(E) catorze pontos. 
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QUESTÃO 20 ____________________________________  
 

Os documentos elaborados pela seção de exames 

papiloscópicos do Instituto de Identificação, seguindo uma 

ordem de complexidade, de maior para menor relevância, 

são 

 

(A) informação técnica, parecer positivo e parecer 

negativo. 

(B) parecer positivo, parecer negativo e informação 

técnica. 

(C) parecer negativo, parecer positivo e informação 

técnica.  

(D) parecer positivo, informação técnica e parecer 

negativo. 

(E) parecer negativo, informação técnica e parecer 

positivo.  

 

 

QUESTÃO 21 ____________________________________  
 

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. 

 

 

QUESTÃO 22 ____________________________________  
 

A respeito da necropapiloscopia, assinale a alternativa 

incorreta . 

 

(A) Necropapiloscopia vem de necro=morte, 

papilla=papilos, skopein=examinar. 

(B) Necropapiloscopia é um ramo da papiloscopia que tem 

por finalidade identificar os cadáveres por meio das 

cristas papilares. 

(C) Oferece resposta rápida para os familiares, fornecendo 

o nome e a identidade da vítima. 

(D) Evita a troca de cadáveres. 

(E) O reconhecimento testemunhal é mais importante que 

a identificação necropapiloscópica. 

QUESTÃO 23 ____________________________________ 
 
Com relação às técnicas de coleta de impressões digitais do 
cadáver, assinale a alternativa incorreta . 
 
(A) Devem ser coletadas impressões digitais 

apressadamente. 
(B) Não se deve entintar mais de uma vez o dedo do 

cadáver em um mesmo lugar da plaqueta. 
(C) Deve-se evitar a tomada de impressões da mão 

esquerda no lugar da direita ou vice-versa. 
(D) Deve-se evitar o excesso de tinta porque esse é o 

principal responsável pelos borrões na impressão 
coletada. 

(E) Deve-se coletar o datilograma (tipo presilha ou 
verticilo) com a ausência de deltas. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________ 
 
Qual a solução utilizada para a conservação e reconstituição 
das papilas dérmicas? 
 
(A) Água destilada 
(B) Álcool 70% 
(C) Glicerina 
(D) Água e glicerina 
(E) Glicerina e ureia 
 
 
QUESTÃO 25 ____________________________________ 
 
Qual material que não  faz parte do Equipamento de Proteção 
Individual (E.P.I.) do Necropapiloscopista? 
 
(A) Máscara 
(B) Luva epidérmica 
(C) Luva 
(D) Pró-pé 
(E) Jaleco 
 
 
QUESTÃO 26 ____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Impressão digital é o conjunto de cristas papilares e 

sulcos interpapilares que se encontram nas 
extremidades dos dedos, formando arabescos 
variados. 

(B) Desenho digital é a reprodução da impressão digital 
em um suporte qualquer. 

(C) Postulados da dactiloscopia são certos princípios 
teóricos em que se baseia esta ciência. 
Universalmente são admitidos três postulados: 
perenidade, imutabilidade e variabilidade. 

(D) As linhas brancas correspondentes às cristas papilares 
formam inúmeros acidentes que recebem o nome de 
pontos característicos. 

(E) Sistemas de linhas são certos conjuntos de linhas 
presentes em todos os tipos de impressões digitais. 

 
 
QUESTÃO 27 ____________________________________ 
 
Qual dos tipos fundamentais a seguir não está presente na 
classificação primária adotada por Juan Vucetich?   
 
(A) arco 
(B) presilha interna  
(C) presilha externa 
(D) verticilo ganchoso 
(E) verticilo 
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Figura I, para responder às questões de 28 a 30. 
 

 
 
QUESTÃO 28 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência para a 
classificação primária, considerando-se os dedos: polegar – 
indicador – médio – anular – mínimo. 
 
(A) verticilo – arco – presilha – presilha – verticilo 
(B) arco – presilha – presilha – verticilo – verticilo 
(C) verticilo – presilha – presilha – arco – verticilo 
(D) presilha – arco – verticilo – verticilo – presilha 
(E) verticilo – presilha – arco – presilha – presilha 
 
 
QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
A impressão digital correspondente ao dedo anular apresenta 
a seguinte classificação primária e a respectiva 
subclassificação: 
 
(A) presilha externa dupla 
(B) presilha externa ganchosa 
(C) presilha interna ganchosa 
(D) presilha interna dupla 
(E) presilha externa invadida 
 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
Os números 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. 

QUESTÃO 31 ____________________________________ 
 
De acordo com a Constituição Federal, o civilmente 
identificado 
 
(A) em hipótese nenhuma será submetido à identificação 

criminal. 
(B) não será submetido à identificação criminal, salvo nas 

hipóteses previstas em lei. 
(C) será submetido à identificação criminal se houver 

praticado crime hediondo. 
(D) será submetido à identificação criminal quando 

solicitado pelo Ministério Público. 
(E) será submetido à identificação criminal somente com 

autorização judicial. 
 
 
QUESTÃO 32 ____________________________________ 
 
Em relação à Lei n.º 12.037/2009, é correto afirmar que, 
embora apresente documento de identificação, poderá 
ocorrer identificação criminal quando 
 
(A) o documento apresentar rasura ou tiver indício de 

falsificação. 
(B) o órgão expedidor do documento pertencer a outra 

unidade da federação. 
(C) o documento não informar o nome do pai. 
(D) o documento não registrar o número do CPF. 
(E) o documento apresentado for a carteira de trabalho em 

que não consta registro de emprego. 
 
 
QUESTÃO 33 ____________________________________ 
 
A identificação pelo processo fotográfico é composta por uma 
foto de 
 
(A) frente. 
(B) perfil direito. 
(C) perfil esquerdo. 
(D) costas. 
(E) frente, outra do perfil direito, uma foto do perfil 

esquerdo e uma da tatuagem, se houver. 
 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________ 
 
Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao 
conceito do Sistema AFIS. 
 
(A) É uma mudança no sistema desenvolvido por Francis 

Galton. 
(B) É uma melhoria do sistema de Juan Vucetich e que 

aboliu a contagem de linhas. 
(C) É um sistema automatizado de identificação de 

impressões digitais.  
(D) É um sistema de reconhecimento de indivíduos pela 

face e pelos sinais particulares. 
(E) É um sistema de reconhecimento de indivíduos pela 

íris do olho. 
 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________ 
 
Quando uma impressão digital é digitalizada, o Sistema AFIS 
marca o ponto característico. Esse ponto é o(a) 
 
(A) núcleo. 
(B) delta. 
(C) encerro. 
(D) bifurcação. 
(E) cortada. 
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QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de 
representação facial humana baseada no confronto entre 
fotografias humanas. 
 
(A) projeção de disfarce 
(B) retrato falado 
(C) reconstituição facial 
(D) exame prosopográfico 
(E) projeção de envelhecimento 
 
 
QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta assinalamento das 
marcas particulares 
 
(A) levou em consideração a possibilidade de modificação 

do comportamento criminoso. 
(B) tem somente valor histórico, diante da superioridade 

dos sistemas modernos de identificação. 
(C) trata-se do registro de cicatrizes, queimaduras, 

tatuagens, anquiloses, amputações etc. 
(D) cria necessidade de um desenhista especializado nos 

quadros da polícia. 
(E) objetiva-se à conquista da confiança do informante.  
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
Retrato falado 
 
(A) equivale-se à fotografia do criminoso. 
(B) é a expressão criada por Cesare Lombroso. 
(C) são alterações nas fotografias constantes em 

documentos, visando à sua atualização. 
(D) é a prova do crime de alguém. 
(E) inicia-se com uma entrevista sistematizada. 
 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma crítica não  sofrida 
pelo assinalamento antropométrico. 
 
(A) Não levar em consideração a possibilidade de 

modificação do comportamento delinquente. 
(B) Tal sistema não prova a identidade e age apenas por 

eliminação. 
(C) As crianças e os indivíduos ainda em fase de 

crescimento estão excluídos da técnica. 
(D) Há dificuldade de serem tomadas algumas medidas 

das mulheres, com exatidão.  
(E) As medidas tomadas são fatores de ordem pessoal e, 

como tal, são passíveis de erros. 
 
 
QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma classificação da 
testa quanto ao perfil. 
 
(A) estreita 
(B) sinuosa 
(C) ondulada 
(D) oval 
(E) proeminente 

RASCUNHO 

 
 
 


