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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

De acordo com a Lei n.° 12.037/2009, e considerando que um
indivíduo, no momento em que estiver sendo indiciado pela prática
de crimes contra o patrimônio, apresente sua carteira profissional
como documento de identificação, assinale a opção correta.

A Na situação em apreço, ainda que seja constatada rasura na
carteira profissional, a apresentação desse documento garante
ao indivíduo o direito de não ser identificado criminalmente.

B Na situação considerada, o indivíduo deverá ser identificado
criminalmente, já que a identificação civil somente pode ser
atestada pela apresentação de carteira de identidade ou
passaporte.

C A lei em apreço determina que os acusados ou indiciados por
crimes contra o patrimônio terão de ser submetidos a
identificação criminal.

D O indivíduo em questão não poderá ser identificado
criminalmente, uma vez que a referida lei não contempla
exceções à determinação de que o civilmente identificado por
documento original não será submetido a identificação
criminal.

E Na situação considerada, o indivíduo poderá ser identificado
criminalmente se, contra ele, houver registro policial dando
conta do uso de outros nomes ou diferentes qualificações.

QUESTÃO 22

Considerando que um indivíduo indiciado pela prática de homicídio
doloso tenha apresentado documento de identificação militar
com indícios de falsificação, assinale a opção correta à luz da
Lei n.°12.037/2009.

A Caso o referido indiciado seja submetido a identificação
criminal, esta deverá ser mencionada nos atestados de
antecedentes antes mesmo do trânsito em julgado da sentença
condenatória.

B A cópia do documento em questão não deverá ser juntada aos
autos do inquérito, pois os mencionados indícios de
falsificação, independentemente de sua natureza e de sua
extensão, tornam o documento insuficiente para identificar o
indiciado.

C Na situação em apreço, caso haja necessidade de identificação
criminal, a autoridade encarregada desse procedimento
terá de tomar as providências necessárias para evitar o
constrangimento do identificado.

D O indivíduo deverá ser informado de que os documentos
de identificação militares, para as finalidades da
Lei n.° 12.037/2009, diferem dos documentos de identificação
civis.

E Na situação considerada, caso o indivíduo seja submetido a
identificação criminal, esta incluirá o processo datiloscópico,
mas excluirá o processo fotográfico e a coleta de material
biológico por tratar-se da prática de crime por militar.

QUESTÃO 23

Acerca do retrato falado, assinale a opção correta.

A É possível elaborar três tipos diferentes de retratos falados:
cromático, morfológico ou complementar.

B O retrato falado, reconhecido como o primeiro método
científico de identificação, baseia-se em medidas classificáveis,
como dados antropométricos e sinais individuais.

C Retrato falado e fotografia sinalética são termos sinônimos.
D O retrato falado pode ser útil ao apontar, no conjunto dos

elementos investigados, indivíduos suspeitos.
E O retrato falado resulta em fotografias de frente e de perfil de

um indivíduo.

QUESTÃO 24

Assinale a opção correta a respeito das características morfológicas
nos processos de identificação. 

A Existem apenas dois tipos étnicos no Brasil: o caucásico e o
negroide.

B Os termos sexo morfológico, sexo jurídico e sexo
cromossomial são sinônimos.

C Os sinais individuais não devem ser considerados nem devem
ter influência no processo de identificação.

D Entre os diversos tipos de malformação, o lábio leporino
é uma característica que pode ser útil em um processo de
identificação.

E São exemplos de sinais profissionais a ectrodactilia, a
polidactilia e a sindactilia.

QUESTÃO 25

Três sistemas de linhas ou cristas papilares podem ser observados
em um datilograma. Acerca desses sistemas, assinale a opção
correta. 

A O sistema nuclear é constituído pelas linhas existentes entre
as linhas basilares e as marginais.

B A existência dos três sistemas de cristas implica a classificação
do datilograma como trirrádio ou tridéltico. 

C O sistema central é o pequeno triângulo formado pela
confluência dos três sistemas de linhas.

D O sistema basilar é constituído pelas linhas superiores
ao núcleo.

E As linhas que ficam na base da impressão digital, abaixo
do núcleo, formam o sistema marginal. 

QUESTÃO 26

Acerca dos tipos fundamentais de datilograma descritos por
Juan Vucetich, assinale a opção correta.

A O arco se caracteriza pela presença de um delta à esquerda do
observador.

B A forquilha é o datilograma que apresenta um delta
à direita do observador.

C O verticilo se caracteriza pela presença de dois deltas.
D A bifurcação é um datilograma didéltico.
E A presilha é o datilograma adéltico formado por linhas

paralelas e abauladas.

QUESTÃO 27

Considerando que a utilização das impressões datiloscópicas atende
aos fundamentos, também denominados requisitos técnicos,
necessários para que um método de identificação seja aceitável,
assinale a opção que se relaciona corretamente ao requisito
praticabilidade.

A A identificação por meio das impressões datiloscópicas
permite a aplicação de sistemas de classificação, o
arquivamento das impressões digitais e a sua posterior
localização.

B Uma impressão digital é única e diferente das impressões de
todos os outros indivíduos.

C A impressão digital não se altera e não sofre a ação de fatores
endógenos ou exógenos.

D A impressão digital resiste à ação do tempo.
E A utilização das impressões datiloscópicas é uma técnica de

baixo custo e de fácil execução.
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QUESTÃO 28

Acerca dos conceitos relacionados à impressão datiloscópica e da
sua utilização na identificação, assinale a opção correta.

A As linhas pretas impressas em um datilograma correspondem
aos sulcos interpapilares da falange distal.

B Os pontos característicos são as linhas brancas, intervalos entre
as linhas impressas, observadas em um datilograma.

C A identificação ocorre pela comparação entre duas impressões
achadas no local do crime. 

D Albodactilograma é o conjunto de linhas brancas e pretas
apostas sobre determinado suporte.

E O desenho digital é formado pelas cristas e sulcos existentes
nas polpas dos dedos.

QUESTÃO 29

Assinale a opção correta a respeito das impressões datiloscópicas
e das aplicações da papiloscopia.

A Não foram descritas substâncias capazes de revelar impressões
digitais latentes. Atualmente, podem ser reveladas apenas
impressões visíveis ou negativas.

B Os pós empregados para revelação de impressões digitais em
superfícies lisas de objetos metálicos ou de vidro podem ser de
diferentes cores.

C O uso de luvas deve ser evitado ao se recolherem objetos que
possuam impressões datiloscópicas, já que o contato da luva
com a superfície pode apagar as impressões.

D Não há restrições ou recomendações quanto à forma de se
recolher objetos que possuam impressões datiloscópicas, uma
vez que apenas produtos químicos são capazes de danificar
uma impressão latente.

E As impressões digitais resultantes da aposição de mãos sujas
de tinta ou de sangue sobre um suporte são exemplos de
impressões classificadas como negativas.

QUESTÃO 30

Com relação à identificação, assinale a opção correta.

A O profissional habilitado para realizar a identificação por meio
da análise de impressões datiloscópicas deve possuir formação
médica e especialização em medicina legal.

B Sinais profissionais, expressão sinônima de erro médico, são
aqueles deixados em um indivíduo decorrentes de um trauma
na prestação de um serviço profissional.

C As tatuagens, caracteres valiosos para o estabelecimento de
uma identificação, são feitas por meio de perfurações na derme
e podem ser traumáticas, patológicas ou cirúrgicas.

D A utilização das impressões datiloscópicas, em contraposição
aos métodos empíricos de individualização, é considerada um
método de identificação científico.

E A análise das cicatrizes por si só é aceitável como um método
de identificação, já que atende aos requisitos da unicidade,
perenidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade.

QUESTÃO 31

A principal fonte de energia para a contração muscular é o(a)

A creatina.
B lactose.
C trifosfato de adenosina.
D adrenalina.
E ácido lático.

QUESTÃO 32

No corpo humano, comparativamente à situação de repouso,
durante a atividade física aeróbica,

A há redução do consumo de oxigênio pelo miocárdio.
B o sistema nervoso simpático é bloqueado.
C ocorre uma maior produção de dióxido de carbono.
D a frequência cardíaca permanece inalterada.
E o volume ejetado pelo ventrículo esquerdo é constante.

QUESTÃO 33

O principal músculo responsável pela inspiração do ser humano em
repouso é o

A intercostal.
B diafragma.
C grande dorsal.
D esternocleidomastóideo.
E trapézio.

QUESTÃO 34

Os ossos constituintes da mão incluem 

A a ulna, o piramidal e o capitato.
B o rádio, o hioide e o hamato.
C o semilunar, o estribo e a fíbula.
D o pisiforme, o fêmur e as falanges.
E o trapézio, o semilunar e o escafoide.

QUESTÃO 35

Acerca da perícia médico-legal, assinale a opção correta. 

A O material sobressalente analisado na perícia inicial de
laboratório deverá ser descartado após a conclusão desta. 

B O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia
e a qualquer hora.

C O exame de corpo de delito é privativo do perito oficial.
D Preferencialmente, a autópsia deverá ser feita imediatamente

após o óbito.
E Obrigatoriamente, a autópsia tem de incluir os exames externo

e interno do cadáver.

QUESTÃO 36

A respeito da perícia médico-legal, assinale a opção correta.

A É inadmissível a atuação de mais de um perito oficial e de um
assistente técnico por perícia. 

B No processo judicial que demande a realização de perícia
médico-legal, a decisão do juiz deverá ser tomada com base no
laudo dessa perícia.

C O juiz é a única autoridade competente para negar a realização
de perícia em qualquer circunstância.

D Quando o primeiro exame pericial for incompleto para a
avaliação das lesões corporais, a decisão de realização de
exame complementar será privativa do juiz.

E Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver
sido incompleto, a falta de exame complementar poderá ser
suprida pela prova testemunhal.
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QUESTÃO 37

A grandeza utilizada no cálculo da relação entre a massa do soluto
e a massa da solução é denominada

A partes por mil.

B solvente.

C diluição.

D título.

E dissolúvel.

QUESTÃO 38

Assinale a opção que apresenta associação correta entre a grandeza
física e sua unidade de base correspondente, de acordo com o
sistema internacional de pesos e medidas.

A corrente elétrica: candela

B temperatura termodinâmica: kelvin

C quantidade de substância: %/kg

D intensidade luminosa: ampere

E massa: mol

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta a respeito de perigos e da prevenção de
riscos no ambiente de trabalho. 

A Consideram-se agentes químicos somente as substâncias que
possam penetrar no organismo através da pele ou por ingestão.

B Nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, o lavatório
deverá ser provido de material para enxugo e secagem das
mãos com toalhas coletivas de tecido natural.

C A adoção do sistema de cores de sinalização para segurança
é suficiente para advertir acerca dos riscos existentes nos locais
de trabalho, dispensando o emprego de outras formas de
prevenção de acidentes.

D Considera-se explosivo material ou substância que, ao se
transformar, produz calor intenso e pressões elevadas.

E Os agentes químicos são considerados danosos à saúde do
trabalhador a despeito da sua concentração, da sua intensidade
ou do tempo de exposição do indivíduo a eles.

QUESTÃO 40

Considerando o nível de biossegurança 1 (nível básico de
contenção), assinale a opção correta.

A A técnica de fricção antisséptica das mãos com álcool substitui
a exigência de lavatórios.

B O uso de luvas descartáveis de látex dispensa a higienização
das mãos. 

C No laboratório, todos os procedimentos técnicos e
administrativos devem estar descritos e ser conhecidos pelos
técnicos envolvidos em sua execução.

D O avental ou jaleco deverá ser retirado e guardado ao se fazer
algum lanche no laboratório.

E No laboratório, as agulhas usadas devem ser dobradas e
descartadas em recipientes plásticos rígidos que devem ser
esvaziados e lavados ao final de cada dia.

QUESTÃO 41

Sílvio, funcionário público ocupante do cargo de perito
papiloscopista, lotado em delegacia de município do estado de
Pernambuco, está sendo processado por supostamente ter cometido
ato de improbidade administrativa.

Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei n.° 8.429/1992, que
versa sobre a punição aos atos de improbidade administrativa
praticados por agentes públicos,

A eventual suspensão dos direitos políticos dependerá da rejeição
das contas de Sílvio pelo tribunal de contas do estado.

B Sílvio estará sujeito à perda dos seus direitos políticos e(ou) do
seu cargo — a depender da extensão dos danos causados por
seu ato —, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória.

C Sílvio poderá ser afastado do exercício da função pública pela
autoridade judicial competente, com prejuízo da remuneração,
se isso for necessário à instrução processual.

D eventual perda da função pública independerá da efetiva
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena
de ressarcimento.

E Sílvio estará sujeito à perda da função pública, se houver
decisão por órgão judicial colegiado, ainda que tal decisão não
transite em julgado.

QUESTÃO 42

Mauro, funcionário público ocupante do cargo de perito
papiloscopista, lotado em delegacia de município do estado de
Pernambuco, devido à natureza de suas atividades, que envolviam
a aplicação de recursos financeiros repassados à sua repartição pela
Secretaria de Defesa Social do referido estado, estava obrigado a
prestar contas da aplicação desses recursos, mas deixou de fazê-lo.

Nessa situação hipotética, a falta de prestação de contas,
isoladamente,

A causou prejuízo ao erário, desde que Mauro tenha agido com
dolo.

B atentou contra os princípios da administração pública, se
Mauro tiver agido com dolo.

C importou enriquecimento ilícito, desde que Mauro tenha agido
com dolo.

D importou enriquecimento ilícito, ainda que Mauro tenha agido
culposamente.

E causou prejuízo ao erário, ainda que Mauro tenha agido
culposamente.

QUESTÃO 43

De acordo com a Lei n.° 12.037/2009 e suas alterações, a
identificação criminal com coleta de material biológico para a
obtenção do perfil genético do indiciado pode ocorrer quando

A for essencial a investigações policiais, de acordo com despacho
da autoridade judiciária competente.

B o documento apresentado for insuficiente para identificá-lo.
C o indiciado portar documentos de identidade distintos, com

informações conflitantes entre si.
D constar de registros policiais o uso, pelo indiciado, de outros

nomes ou diferentes qualificações.
E o documento apresentado pelo indiciado tiver rasura.



||259_SDS_PE_003_01N451078|| CESPE | CEBRASPE – SDS/PE – Aplicação: 2016

QUESTÃO 44

De acordo com a Lei n.° 7.116/1983 e suas alterações, a expedição
da carteira de identidade se dará mediante 

A identificação datiloscópica e, caso a pessoa requerente seja
brasileira naturalizada, apresentação do certificado de
naturalização. 

B apresentação do comprovante de pagamento de taxa no valor
de 1% do salário mínimo vigente, para a primeira emissão do
documento. 

C apresentação da certidão de nascimento ou de casamento e do
comprovante de quitação eleitoral, caso o requerente seja
maior de dezoito anos.

D apresentação da certidão de casamento, caso a pessoa
requerente seja do sexo feminino e casada, independentemente
de alteração em seu nome de solteira em razão do matrimônio.

E apresentação do certificado de naturalização, caso o requerente
seja português beneficiado pelo Estatuto da Igualdade.

QUESTÃO 45

De acordo com o Decreto n.° 89.250/1983, e suas alterações, na
carteira de identidade deverá constar

A o número de inscrição do titular no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda.

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

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

D a expressão “válida em todo o território nacional”.
E a expressão “idoso ou maior de sessenta e cinco anos”, quando

se tratar de pessoa nessa faixa de idade.

QUESTÃO 46

Jorge, maior e capaz, pequeno empresário, contratou Lucas
como empregado em sua empresa e, sem justo motivo, retém em
seu poder, há já mais de cinco dias, o comprovante de quitação de
Lucas com o serviço militar.

Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei n.° 5.553/1968, a
retenção, sem justo motivo, do comprovante de quitação de serviço
militar será enquadrada como

A crime punível com detenção.
B contravenção penal punível com prisão simples ou multa.
C crime punível com reclusão.
D crime punível com detenção e multa.
E crime punível com multa.

QUESTÃO 47

Com relação ao número único de Registro de Identidade Civil, a
Lei n.° 9.454/1997 e suas alterações estabelecem que 

A os estados da Federação deverão incluir na proposta
orçamentária dos órgãos regionais a provisão de meios
necessários, com o cronograma de implementação e
manutenção do sistema.

B cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado
em suas relações com a sociedade e com os organismos
governamentais e privados pelo referido número único.

C a União deverá firmar convênio com os estados e o Distrito
Federal para sua implementação.

D a União deverá firmar convênio com os municípios para sua
implementação.

E os municípios deverão ter órgão local integrado ao Sistema
Nacional de Registro da Identidade Civil.

QUESTÃO 48

O Sistema Nacional de Registro Civil tem como órgão central o

A Ministério do Trabalho e Emprego.
B Ministério das Cidades.
C Ministério da Fazenda.
D Ministério da Justiça.
E Ministério do Planejamento.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta com referência ao Comitê Gestor do
Sistema Nacional de Registro de Identidade Civil.

A A participação no Comitê Gestor não é remunerada.
B O Ministério do Planejamento exerce função de coordenador

do comitê em apreço.
C É vedada a participação de entidades privadas nas atividades

do Comitê Gestor.
D O Ministério das Cidades exerce a função de

Secretaria-Executiva do referido comitê.
E As deliberações desse comitê deverão ser adotadas por

unanimidade.

QUESTÃO 50

De acordo com a Lei n.° 8.429/1992, o agente público que, sem
justo motivo, se recusar a prestar declaração dos bens que possui
dentro do prazo determinado, além de outras sanções cabíveis,
estará sujeito à pena de

A advertência.
B repreensão.
C demissão.
D suspensão por até trinta dias.
E suspensão por até quinze dias.

QUESTÃO 51

Os gêneros documentais comumente encontráveis em arquivos
incluem o gênero

A emulativo.
B iconográfico.
C cultural.
D tridimensional.
E natural.

QUESTÃO 52

Os documentos de arquivo distinguem-se de outros conjuntos
documentais em razão de a sua finalidade original ser

A histórica.
B social.
C política.
D cultural.
E administrativa.

QUESTÃO 53

O instrumento técnico utilizado para a classificação de documentos
em arquivos é o(a)

A catálogo seletivo.
B quadro de arranjo.
C plano de destinação.
D tabela de temporalidade.
E inventário.
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QUESTÃO 54

A movimentação de um documento de um setor para outro para que
decisões sejam tomadas é uma atividade de protocolo denominada

A tramitação.
B registro.
C expedição.
D distribuição.
E classificação.

QUESTÃO 55

O acondicionamento adequado de plantas arquitetônicas deve ser
feito em

A gavetas de mapotecas.
B armários de aço.
C pastas suspensas.
D tubos de PVC.
E caixas de papelão.

QUESTÃO 56

Os documentos de arquivo da Secretaria de Defesa Social devem
ser avaliados de acordo com seu valor

A secundário e terciário.
B terciário e quaternário.
C cultural e prescritivo.
D territorial e de pertinência.
E primário e secundário.

QUESTÃO 57

A disposição de documentos em determinada sequência dentro de
uma unidade de classificação é denominada

A descrição.
B difusão.
C avaliação.
D ordenação.
E arquivamento.

QUESTÃO 58

No tratamento de uma massa documental acumulada, o primeiro
procedimento a ser realizado com foco na conservação e
preservação deve ser o(a)

A recolhimento.
B emulação.
C transcrição.
D higienização.
E transferência.

QUESTÃO 59

Tendo em vista que a identificação do tipo documental proporciona
uma série de vantagens na organização de um arquivo, assinale a
opção que apresenta corretamente um tipo documental.

A ofício
B relatório de atividades
C ordem bancária
D laudo
E processo

QUESTÃO 60

A digitalização, apesar de muito utilizada para a preservação de
documentos de arquivo, apresenta como desvantagem a

A possibilidade de acesso múltiplo.
B possibilidade de eliminação do original.
C dificuldade de se gerar muitas cópias.
D dificuldade de captura dos documentos.
E obsolescência de hardware e de software.

Espaço livre




