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CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na
Versão Definitiva da Discursiva. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto
a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao
fiscal.

PROVA

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva.
Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para transcrição da Versão
Definitiva da Discursiva e para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte
maneira:
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3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no
entanto, levar o caderno de questões. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos,
após assinarem o envelope de retorno.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva
da Discursiva, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de
Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis
www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.

no

site

do

Instituto AOCP -

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento
eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

www.pciconcursos.com.br

INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
Atendimento ao tema proposto na questão;
Conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão;
Utilização adequada da Língua Portuguesa.
O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro
nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar
a resposta da questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas
permitida para a elaboração de seu texto.

D I S C U R S I VA - R A S C U N H O
1.

Considerando o Direito Penal (artigo 228 da Constituição Federal), porque é importante saber
se um indivíduo acusado de crime possui mais de 18 anos de idade e, caso esse indivíduo não
possua seus documentos de identificação, quais são as formas possíveis de determinar a sua
idade?
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
dos pontos do corte cirúrgico se rompeu (risco
de infecção) e, por último, o braço imobilizado
começou a inchar muito (perigo de trombose
venosa). Diante da recusa dele em ir ao pronto
atendimento, da demora de retorno do médico
que o assistiu na cirurgia e sem um serviço de
retaguarda do plano de saúde ou do hospital,
a sensação de desamparo foi desesperadora.
Mas essas situações também trazem lições. A
principal é a de que o cuidado não se traduz
apenas no cumprimento de tarefas, como
fazer o curativo, medir a pressão, ajudar no
banho ou preparar a comida. Cuidado envolve,
sobretudo, carinho e escuta. É demonstrar
que você está junto, que ele não está sozinho
em suas dores.
Meu pai é um homem simples, do campo,
que conheceu a enxada aos sete anos de
idade. Aos oito, já ordenhava vacas, mas ainda
não conhecia um abraço. Foi da professora
que ganhou o primeiro. Com o cultivo da
terra, formou uma família, educou duas filhas.
Lidar com a terra continua sendo a sua terapia
diária. É onde encontra forças para enfrentar o
luto pelas mortes da minha mãe, de parentes
e de amigos. É onde descobre caminhos para
as limitações que a idade vai impondo ("não
consigo mais cuidar da horta, então vou
plantar mandioca").
Ouvir do médico que só estará liberado para
suas atividades normais em três meses foi um
baque para o meu velho. Ficou amuado, triste.
Em um primeiro momento, dei bronca ("pai, a
cirurgia foi um sucesso, custa ter um pouco
mais de paciência?"). Depois, ao me colocar
no lugar desse octogenário hiperativo, que
até dois meses atrás estava trepado em um
abacateiro, podando-o, mudei o meu discurso
("vai ser um saco mesmo, pai, mas vamos
encontrar coisas que você consiga fazer no
dia a dia com o aval do médico").
Sim, envelhecer é um desafio sob vários
pontos de vista. Mas pode ficar ainda pior
quando os nossos velhos não contam com
uma rede de proteção, seja do Estado, da
comunidade ou da própria família.

LÍNGUA PORTUGUESA
Cuidar de idoso não é só cumprir tarefa, é
preciso dar carinho e escuta
Cláudia Colluci

A maior taxa de suicídios no Brasil se
concentra entre idosos acima de 70 anos,
segundo dados recentes divulgados pelo
Ministério da Saúde. São 8,9 mortes por 100
mil pessoas, contra 5,5 por 100 mil entre a
população em geral. Pesquisas anteriores já
haviam apontado esse grupo etário como o de
maior risco. Abandono da família, maior grau
de dependência e depressão são alguns dos
fatores de risco.
Em se tratando de idosos, há outras mortes
passíveis de prevenção se o país tivesse
políticas públicas voltadas para esse fim. Ano
passado, uma em cada três pessoas mortas
por atropelamento em São Paulo tinha 60 anos
ou mais. Pessoas mais velhas perdem reflexos
e parte da visão (especialmente a lateral) e da
audição por conta da idade.
Levando em conta que o perfil da população
brasileira mudará drasticamente nos próximos
anos e que, a partir de 2030, o país terá mais
idosos do que crianças, já passou da hora de
governos e sociedade em geral encararem
com seriedade os cuidados com os nossos
velhos, que hoje somam 29,4 milhões (14,3%
da população).
Com a mudança do perfil das famílias
(poucos filhos, que trabalham fora e que moram
longe dos seus velhos), faltam cuidadores em
casa. Também são poucos os que conseguem
bancar cuidadores profissionais ou casas de
repouso de qualidade. As famílias que têm
idosos acamados enfrentam desafios ainda
maiores quando não encontram suporte e
orientação nos sistemas de saúde.
Recentemente, estive cuidando do meu pai
de 87 anos, que se submeteu à implantação
de um marca-passo. Após a alta hospitalar, foi
um susto atrás do outro. Primeiro, a pressão
arterial disparou (ele já teve dois infartos e
carrega quatro stents no coração), depois um
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Os números de suicídio estão aí para ilustrar
muito bem esse cenário de abandono, de
solidão. Uma das propostas do Ministério da
Saúde para prevenir essas mortes é a ampliação
dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps).
A presença desses serviços está associada à
diminuição de 14% do risco de suicídio. Essa
medida é prioritária, mas, em se tratando da
prevenção de suicídio entre idosos, não é o
bastante.
Mais do que diagnosticar e tratar
a
depressão, apontada como um dos mais
importantes fatores desencadeadores do
suicídio, é preciso que políticas públicas e
profissionais de saúde ajudem os idosos
a
prevenir/diminuir
dependências
para
que tenham condições de sair de casa
com segurança, sem o risco de morrerem
atropelados ou de cair nas calçadas
intransitáveis, que ações sociais os auxiliem a
ter uma vida de mais interação na comunidade.
E, principalmente, que as famílias prestem
mais atenção aos seus velhos. Eles merecem
chegar com mais dignidade ao final da vida.

(A)

(B)

(C)

(D)

apresenta dados que demonstram um
alto índice de suicídio entre idosos, mas
revela uma preocupação maior com os
casos de idosos atropelados na cidade de
São Paulo, uma vez que o suicídio é uma
escolha pessoal, mas um atropelamento é
responsabilidade da comunidade geral que
utiliza o trânsito e das autoridades.

2.

Nos seguintes trechos do texto “Ficou
amuado, triste.” e “[...] ao me colocar no
lugar desse octogenário hiperativo [...]”,
as palavras em destaque significam,
respectivamente:
doente, pessoa que está na faixa dos
oitenta anos de idade e aquele que sofre de
pressão alta.
pasmo, pessoa que perdeu parte dos
reflexos e aquele que tem problemas de
vista.
pessoa com baixa autoestima, aquele que
está com quadro inicial de depressão e
aquele que é muito ativo.
aborrecido, pessoa que está na faixa
dos oitenta anos de idade e aquele que é
excessivamente ativo.
infeliz, pessoa que possui problemas
cardiovasculares
e
aquele
que
é
mentalmente muito ativo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adaptado de: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/2017/09/1921719-cuidar-de-idoso-nao-e-so-cumprir-tarefa-e-preciso-dar-carinho-e-escuta.shtml
26/09/2017>. Acesso em: 6 dez. 2017.

1.

(E)

Em relação ao texto, é correto afirmar
que a autora
traça uma estimativa futura de mortes
de idosos acarretadas por suicídio,
apresentando dados alarmantes sobre
como o índice de mortes autoprovocadas
deve dobrar entre a população brasileira no
ano de 2030.
apresenta uma proposta de projeto político
e social para a preservação da vida de
idosos que ela encaminhará ao Estado e
ao Ministério da Saúde juntamente com os
Centros de Atenção Psicossocial.
apresenta dados e informações estatísticas
que revelam um cenário preocupante em
relação à preservação da vida e bemestar dos idosos e, para exemplificar as
dificuldades dessa fase, ela conta sua
experiência recente com seu pai.
se vale de sua experiência de vida e de
dados oficiais para solicitar a intervenção
do Estado e da comunidade no caso
específico de seu pai, que passou por uma
cirurgia recentemente e precisa de cuidados
médicos específicos, uma vez que não pode
mais trabalhar com o cultivo da terra.

3.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão grafadas corretamente.
Hipertensão – psicologia – sanídade – senil
– sensivel.
Psicologia – hipertenssão – sénil – sensível
– sanidade.
Sensível – senil – hipertenção – sanídade –
pscicologia.
Senil – sanidade – psicologia – hipertensão
– sensível.
Sanidade – sénil – sensivel – psicologia –
hipertenção.
As expressões em destaque nos trechos
“[...] vamos encontrar coisas que você
consiga fazer no dia a dia com o aval
do médico [...]” e “[...] envelhecer é um
desafio sob vários pontos de vista”
podem ser substituídas, sem alteração de
sentido ou prejuízo para a compreensão,
por:
“o atendimento” e “modos de vida”.
“a autorização” e “aspectos”.
“o financiamento” e “casos clínicos”.
“a consideração” e “problemas”.
“a proibição” e “casos específicos”.
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5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
8.

(A)

(B)
(C)

Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão corretamente acentuadas.
Lúcido, tendência, lâmina e mágoa.
Médico,
genética,
adolescênte
e
vacína.
Sintôma,
pálido,
cardiologísta
e
imagém.
Saúde, heróico, sevéro e medicína.
Centenário, enjôo, supórte e difícil.

(D)

(E)

9.

Acerca do termo destacado em
“Recentemente, estive cuidando do
meu pai de 87 anos, que se submeteu
à implantação de um marca-passo.”, é
correto afirmar que
possui acento grave indicativo de crase
entre duas preposições.
é composto por um artigo e por uma
preposição que introduz um complemento
verbal.
possui acento grave indicativo de crase
entre dois artigos.
é composto por um artigo e por uma
preposição
os
quais
acompanham
complemento nominal.
possui acento agudo indicativo de crase
entre preposição e artigo indefinido.

(A)

(B)

(C)

(D)

Assinale a alternativa que apresenta a
correta divisão silábica das palavras:
amuado,
abacateiro,
hiperativo
e
depressão.
a.mua.do – a.ba.ca.tei.ro – hi.per.a.ti.vo –
de.pres.são.
a.mu.a.do – a.ba.ca.te.i.ro – hi.pe.ra.ti.vo –
de.pre.ssão.
a.mu.a.do – a.ba.ca.tei.ro – hi.pe.ra.ti.vo –
de.pre.ssão.
a.mua.do – a.ba.ca.te.i.ro – hi.per.a.ti.vo –
de.pres.são.
a.mu.a.do – a.ba.ca.tei.ro - hi.pe.ra.ti.vo –
de.pres.são.

(E)

10.

(A)

A respeito das palavras abandono,
profissional, país e quando, assinale a
alternativa correta.
Em quando, há encontro consonantal; em
país, há hiato; em profissional, há encontro
consonantal e dígrafo; em abandono, há
encontro consonantal.
Em profissional, há 2 dígrafos; em abandono,
há encontro consonantal; em quando, há
ditongo decrescente; em país, há hiato.
Em abandono, há dígrafo; em profissional,
há encontro consonantal e dígrafo; em país,
há hiato; em quando, há ditongo crescente.

(B)
(C)
(D)
(E)

Em país, há ditongo crescente; em quando,
há ditongo crescente; em abandono, há
encontro consonantal; em profissional, há
dígrafo.
Em
profissional,
há
2
encontros
consonantais; em país, há hiato; em quando,
há hiato; em abandono, há dígrafo.
Assinale a alternativa correta em relação
aos termos destacados e sua utilização
no texto.
Em “A principal é a de que o cuidado não se
traduz apenas no cumprimento de tarefas
[...]”, o termo em destaque estabelece
concordância de número com a palavra
“tarefas”.
Em “[...] ele já teve dois infartos e carrega
quatro stents no coração [...]”, o termo em
destaque estabelece uma concordância
de gênero com o termo “stents” da mesma
forma que “duas” concorda com “filhas” em
“[...] educou duas filhas.”.
Em “[...] pode ficar ainda pior quando os
nossos velhos não contam com uma rede
de proteção [...]”, o termo em destaque não
estabelece concordância de gênero, mas
pode variar conforme o número.
Em “Levando em conta que o perfil da
população brasileira mudará drasticamente
nos próximos anos [...]”, o termo destacado
não estabelece concordância de gênero ou
número.
Em “Ouvir do médico que só estará liberado
para suas atividades normais em três meses
[...]”,
o termo destacado estabelece
concordância com a palavra “médico”.
Referente ao termo destacado em “As
famílias que têm idosos acamados
enfrentam desafios ainda maiores [...]”, é
correto afirmar que se trata de
uma conjunção coordenativa que introduz
uma explicação.
um pronome relativo com função de adjunto
adnominal.
uma conjunção que interliga sujeito e verbo.
uma
preposição
que
introduz
um
complemento nominal.
um pronome relativo com função de sujeito.
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11.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
13.

(A)

(B)

(C)

(D)

Em relação às palavras psicossocial,
velhice, lembrança e desamparo, é
correto afirmar que ocorre:
derivação prefixal em psicossocial e em
desamparo; derivação sufixal em velhice e
composição em lembrança.
composição em lembrança e em desamparo;
derivação prefixal em psicossocial e
derivação sufixal em velhice.
derivação sufixal em velhice e em lembrança;
composição em psicossocial e derivação
prefixal em desamparo.
aglutinação em psicossocial e em velhice
e justaposição em desamparo e em
lembrança.
justaposição em psicossocial e em
desamparo. Tanto velhice quanto lembrança
são palavras simples.

(E)

14.

(A)

(B)

Em relação ao excerto “As famílias que
têm idosos acamados enfrentam desafios
ainda maiores quando não encontram
suporte e orientação nos sistemas de
saúde.”, é correto afirmar que há, dentre
outras, uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
subordinada
adverbial
concessiva
introduzida por uma conjunção.
subordinada
objetiva
indireta
complementando sintaticamente um verbo.
subordinada substantiva predicativa.
subordinada adjetiva explicativa.

(C)

(D)

(E)

Considerando as afirmações a seguir,
assinale a única correta.
Em “A maior taxa de suicídios no Brasil se
concentra entre idosos acima de 70 anos
[...]”, o termo em destaque deveria estar no
plural, concordando com o sujeito suicídios,
conforme as regras de concordância da
língua portuguesa.
Em “Pesquisas anteriores já haviam
apontado esse grupo etário como o de maior
risco.”, o termo em destaque poderia estar
no singular, pois se trata do uma ocorrência
impessoal do verbo haver, como ocorre no
trecho “[...] há outras mortes passíveis de
prevenção [...]”.
Em “Com a mudança do perfil das famílias
[...] faltam cuidadores em casa.”, o termo
em destaque concorda em número com a
palavra “famílias”, que está no plural.
Em “As famílias que têm idosos acamados
enfrentam desafios ainda maiores quando
não encontram suporte e orientação nos
sistemas de saúde.”, o termo em destaque

15.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

concorda em número com a expressão
“desafios ainda maiores”, que está no plural.
Em “[...] é preciso que políticas públicas e
profissionais de saúde ajudem os idosos
a prevenir/diminuir dependências [...]”, o
termo em destaque concorda com “políticas
públicas” e “profissionais de saúde”, que
funcionam como sujeito desse verbo.
Assinale a alternativa correta.
No trecho “já passou da hora de governos
e sociedade em geral encararem com
seriedade os cuidados com os nossos
velhos [...]”, a expressão em destaque é um
complemento verbal denominado objeto
indireto.
No trecho “[...] estive cuidando do meu
pai de 87 anos, que se submeteu à
implantação de um marca-passo.”, a
expressão em destaque é um complemento
verbal denominado objeto direto.
No trecho “Diante da recusa dele em ir ao
pronto atendimento, da demora de retorno
do médico que o assistiu na cirurgia [...]”, o
item em destaque é um complemento verbal
denominado objeto direto.
No trecho “Depois, ao me colocar no lugar
desse octogenário hiperativo, que até
dois meses atrás estava trepado em um
abacateiro [...]”, a expressão em destaque
é um complemento verbal denominado
objeto direto.
No trecho “A presença desses serviços está
associada à diminuição de 14% do risco
de suicídio.”, a expressão destacada é um
complemento verbal denominado objeto
indireto.
Em relação ao excerto “[...] é preciso
que políticas públicas e profissionais
de saúde ajudem os idosos a prevenir/
diminuir dependências para que tenham
condições de sair de casa com segurança
[...]”, é correto afirmar que há, dentre
outras, uma oração
subordinada adverbial final.
coordenada conclusiva.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adverbial causal.
adjetiva explicativa.
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16.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

17.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

18.

(A)
(B)
(C)

Assinale a alternativa em que o se
destacado introduz uma noção de
condição.
“A maior taxa de suicídios no Brasil se
concentra entre idosos acima de 70 anos
[...]”.
“[...] há outras mortes passíveis de prevenção
se o país tivesse políticas públicas voltadas
para esse fim [...]”.
“[...] estive cuidando do meu pai de 87 anos,
que se submeteu à implantação de um
marca-passo [...]”.
“[...] o cuidado não se traduz apenas no
cumprimento de tarefas, como fazer o
curativo, medir a pressão, ajudar no banho
ou preparar a comida [...]”.
“Essa medida é prioritária, mas, em se
tratando da prevenção de suicídio entre
idosos, não é o bastante.”.

(D)
(E)
19.

(A)

(B)

(C)

Em relação às afirmações a seguir,
assinale a alternativa correta.
No trecho “É onde encontra forças para
enfrentar o luto [...]”, retirado do 6º parágrafo,
o termo em destaque se refere à lida com a
terra.
No trecho “Diante da recusa dele em ir
ao pronto atendimento [...]”, retirado do 5º
parágrafo, o termo em destaque se refere
ao médico que realizou a cirurgia do pai da
autora.
No trecho “Recentemente, estive cuidando
do meu pai de 87 anos [...]”, retirado do 5º
parágrafo, o termo em destaque se refere à
cuidadora de idosos e ao pai dela.
No trecho “Pesquisas anteriores já haviam
apontado esse grupo etário como o de
maior risco.”, retirado do 1º parágrafo, o
termo em destaque se refere a idosos entre
60 e 70 anos de idade.
No trecho “Diante [...] da demora de retorno
do médico que o assistiu na cirurgia [...]”,
retirado do 5º parágrafo, o termo em
destaque se refere ao idoso tio da autora do
texto.

(D)

(E)

20.

(A)

O termo destacado em “Aos oito,
já ordenhava vacas, mas ainda não
conhecia um abraço”, tem como função
estabelecer
uma relação de adição entre duas orações
coordenadas.
a subordinação da oração que introduz em
relação à principal, que o antecede.
uma ligação coordenada entre a oração
conclusiva e a anterior.

(B)

(C)

uma ligação coordenada entre a oração
explicativa e a anterior.
uma relação de contraste entre as orações
que são coordenadas.
Assinale a alternativa cujo trecho
selecionado do texto apresenta uma
sequência textual narrativa.
“Mais do que diagnosticar e tratar a
depressão, apontada como um dos mais
importantes fatores desencadeadores do
suicídio, é preciso que políticas públicas e
profissionais de saúde ajudem os idosos a
prevenir/diminuir dependências [...]”.
“Sim, envelhecer é um desafio sob vários
pontos de vista. Mas pode ficar ainda pior
quando os nossos velhos não contam com
uma rede de proteção, seja do Estado, da
comunidade ou da própria família.”.
“[...] já passou da hora de governos e
sociedade em geral encararem com
seriedade os cuidados com os nossos
velhos, que hoje somam 29,4 milhões
(14,3% da população).”.
“Recentemente, estive cuidando do meu pai
de 87 anos, que se submeteu à implantação
de um marca-passo. Após a alta hospitalar,
foi um susto atrás do outro. Primeiro, a
pressão arterial disparou (ele já teve dois
infartos e carrega quatro stents no coração),
depois um dos pontos do corte cirúrgico se
rompeu [...]”.
“A maior taxa de suicídios no Brasil se
concentra entre idosos acima de 70 anos,
segundo dados recentes divulgados pelo
Ministério da Saúde. São 8,9 mortes por 100
mil pessoas, contra 5,5 por 100 mil entre a
população em geral. Pesquisas anteriores
já haviam apontado esse grupo etário como
o de maior risco.”.
“Cuidar de idoso não é só cumprir tarefa,
é preciso carinho e escuta” é um texto
em que
o principal objetivo é apresentar a narrativa
de uma história, como ocorre em textos
produzidos sob o formato do gênero crônica.
um dos principais objetivos é expor e
argumentar em favor de um determinado
ponto de vista, como ocorre em textos
produzidos sob o formato do gênero artigo
de opinião.
um dos principais objetivos é informar o leitor
sobre um evento decorrido, como acontece
em textos produzidos sob o formato do
gênero reportagem.

8

www.pciconcursos.com.br

Agente de Necropsia

(D)

(E)

um dos principais objetivos é descrever e
criticar tanto positiva quanto negativamente
um
objeto, como ocorre em textos
produzidos sob o formato do gênero
resenha.
um dos principais objetivos é sugerir, indicar
ou mesmo ordenar como se deve agir diante
de determinada situação, como ocorre em
textos produzidos sob o formato do gênero
manual de instruções.

24.

(A)
(B)
(C)
(D)

INFORMÁTICA
21.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
22.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
23.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

(E)

Assinale a alternativa que apresenta
componentes internos básicos para o
funcionamento de um computador de
uso geral, também conhecido como PC.
Pen-Drive e CPU.
Memória RAM e Pen-Drive.
Disco Rígido (HD) e Teclado.
Teclado e Mouse.
CPU e Memória RAM.
Assinale alternativa que apresenta
componentes considerados periféricos
em um computador de uso geral, também
conhecido como PC.
Teclado e CPU.
Monitor e Teclado.
CPU e Memória RAM.
Mouse e Memória RAM.
Disco Rígido (HD) e Monitor.

25.

Sobre os conceitos de vírus e outros tipos
de programas maliciosos que podem
estar instalados em um computador,
analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

I.

Phishing é um tipo de fraude por meio
do qual um golpista tenta obter dados
pessoais e financeiros de um usuário,
pela utilização combinada de meios
técnicos e engenharia social.
Worm é um programa projetado para
monitorar as atividades de um sistema
e enviar as informações coletadas para
terceiros.
Cavalo de troia ou trojan é um programa
que, além de executar as funções para
as quais foi aparentemente projetado,
executa outras funções, normalmente
maliciosas e sem o conhecimento do
usuário.
Bot é um programa capaz de se propagar
automaticamente pelas redes, enviando
cópias de si mesmo de computador para
computador.

II.

III.

Sobre a placa-mãe de um computador de
uso geral (também conhecido como PC),
assinale a alternativa correta.
Pode ser considerada um componente
periférico.
É também conhecida como CPU ou Unidade
de Processamento Central.
Possui como sua principal função executar
operações aritméticas direcionadas à CPU.
Possui como uma de suas principais funções
interligar/conectar os componentes internos
do computador, a fim de prover um meio de
comunicação entre eles.
É também conhecida como Gabinete.

Assinale a alternativa que apresenta uma
definição correta de Software.
São as partes concretas do computador, isto
é, os componentes como: gabinete, teclado,
mouse, impressora, memória, CPU.
São programas destinados a causar danos,
alterações ou roubo de informações no
computador em que estão instalados.
São programas instalados em um
computador, os quais realizam uma ou mais
tarefas.
São programas feitos diretamente no
hardware de computadores.
São programas leves (soft), ou seja, que
não requerem alto poder de processamento
de um computador.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
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26.

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

27.

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

28.

Em relação à transferência de arquivos
pela internet, assinale a alternativa
correta.
Quando uma pessoa envia um arquivo de
seu computador para um site na internet, a
operação de transferência que está sendo
executada é conhecida como Download.
FTP é um protocolo que pode ser utilizado
para transferir arquivos entre computadores
conectados à internet.
Podemos considerar os termos Upload e
Download como análogos, ou seja, possuem
o mesmo significado.
O protocolo FTP é utilizado exclusivamente
para se realizar o acesso a websites na
internet.
O termo Upload se refere à velocidade na
qual um computador conectado à internet
consegue receber os dados de um website
qualquer.

( )
( )

Em relação aos clientes de e-mail
utilizados nos sistemas operacionais
Microsoft Windows XP Profissional
e Microsoft Windows 7 (instalações
padrão em português do Brasil), assinale
a alternativa INCORRETA.
Apesar de possuir a nomenclatura “clientes”,
referem-se a softwares que podem ser
utilizados para acessar servidores de e-mail.
O Internet Explorer não é um cliente de
e-mail do Windows.
O Microsoft Outlook, também conhecido
como Outlook Express, é um cliente de
e-mail que faz parte do pacote de programas
do Microsoft Office.
No Windows XP, o cliente de e-mail préinstalado é o Outlook Express.
No Windows 7 Profissional, o cliente
de e-mail pré-instalado não é o Outlook
Express.

Software Livre.
Software Proprietário.
Copyright.

( )

O Sistema Operacional Linux é um
exemplo de software deste tipo.
É o conjunto de prerrogativas conferidas
por lei à pessoa física ou jurídica criadora
da obra intelectual.

O Sistema Operacional Windows é um
exemplo de software deste tipo.
Implanta quatro liberdades conhecidas
como de “uso”, “cópia”, “modificações”
e “redistribuição”.
É licenciado com direitos exclusivos
para o produtor.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
2
1
1

29.

Assinale a alternativa que apresenta o
nome do componente do computador
evidenciado na figura a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Disco Rígido (HD).
Pen-Drive.
CPU.
Memória RAM.
Fonte.

30.

Referência absoluta é um importante
recurso do Microsoft Excel. Considerando
a versão 2010 e sua instalação padrão
em Português do Brasil, qual das
seguintes fórmulas apresenta uma
utilização correta de referência absoluta
no Microsoft Excel?
=($A1$+A2)/A3
=ABSOLUTA(A2)
=$(A1+A2)/A3$
=ABS(A2)
=($A$1+A2)/$A$3

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No que se refere aos conceitos de
Software Livre e afins, relacione as
colunas e assinale a alternativa com a
sequência correta.

1.
2.
3.

( )

( )

–
–
–
–
–

3
3
3
3
1

–
–
–
–
–

2
1
1
2
2

–
–
–
–
–

1
1
1
1
3

–
–
–
–
–

1.
2.
1.
2.
2.

31.

Considere um documento de texto sendo
escrito no Microsoft Word 2010 (versão
padrão em português do Brasil). Em
dado momento, o cursor do mouse está
posicionado em uma palavra específica
de um parágrafo. Assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta de
teclas de atalho para realizar os seguintes
passos, consecutivamente:

1.
2.

Justificar parágrafo.
Deixar palavra sublinhada.
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3.
4.

Salvar documento.
Imprimir Documento.

(A)

CTRL + J, CTRL + S, CTRL + B, CTRL + P,
e, por fim, a tecla ENTER.
CTRL + J, CTRL + U, CTRL + S, CTRL + P,
e, por fim, a tecla ENTER.
CTRL + P, CTRL + U, CTRL + S, CTRL + I,
e, por fim, a tecla ENTER.
CTRL + P, CTRL + S, CTRL + B, CTRL + I,
e, por fim, a tecla ENTER.
CTRL + J, CTRL + U, CTRL + B, CTRL + P,
e, por fim, a tecla ENTER.

(B)
(C)
(D)
(E)
32.

(B)
(C)
(D)
(E)

CTRL +
CTRL +
CTRL +
CTRL +

34.

Suponha que você esteja realizando uma
pesquisa na Web, utilizando o website
buscador do Google. Se você estiver
buscando páginas que contenham
exatamente a frase “eu sou demais”,
porém não contenham a palavra “não”,
como poderia ser sua busca?
“eu sou demais” ~não
eu sou demais não
“eu sou demais” -não
eu sou demais -não
=”eu sou demais” ~não

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na guia “Apresentação de Slides” do
Microsoft PowerPoint 2010 (versão
padrão em português do Brasil), existem
ícones que podem ser utilizados
para funções específicas. Assinale a
alternativa que apresenta a função de
cada ícone a seguir.

35.

(A)

(B)
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

33.

(A)

(C)

O ícone 1 inicia a apresentação de slides
a partir do slide atual; o ícone 2 permite
configurar a apresentação de slides; o ícone
3 permite gravar a apresentação de slides.
O ícone 1 inicia a apresentação de slides a
partir do slide atual; o ícone 2 permite ocultar
o slide atual; o ícone 3 permite cronometrar
a apresentação de slides.
O ícone 1 inicia a apresentação de slides
a partir do slide atual; o ícone 2 permite
configurar a apresentação de slides; o ícone
3 permite cronometrar a apresentação de
slides.
O ícone 1 inicia a Apresentação de slides
a partir do primeiro slide; o ícone 2 permite
configurar a apresentação de slides; o ícone
3 permite gravar a apresentação de slides.
O ícone 1 inicia a apresentação de slides
a partir do primeiro slide; o ícone 2 permite
ocultar a apresentação de slides; o ícone 3
permite gravar a apresentação de slides.

(D)
(E)

36.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta o
atalho por teclado utilizado para acessar
a janela de Downloads no navegador
Google Chrome (versão 63.0.3239.84 em
português do Brasil).
CTRL + D

J
O
N
B

Com relação aos Backups, também
conhecidos como cópias de segurança,
assinale a alternativa INCORRETA.
Para garantir que os dados, além de
seguros, estejam consistentes, após a
criação do backup, pode-se verificar se os
dados gravados não estão corrompidos.
Pen-Drive é um exemplo de dispositivo
comumente utilizado para guardar backups.
Quando se realiza backup de informações
sigilosas, é recomendado que ele seja
gravado de forma criptografada.
Gravar os dados do backup em formato
compactado é uma maneira de economizar
espaço nos dispositivos de armazenamento.
Para garantir que os dados não serão
corrompidos, é recomendado armazenar
os backups sempre no mesmo local do
dispositivo de armazenamento.
Considere que você deseja criar uma
pasta no Microsoft Windows 7 (versão
em português do Brasil). Apesar de
outros usuários poderem acessar os
arquivos dessa pasta, você deseja que
eles não sejam capazes de alterar ou
excluir arquivos de dentro dela. Assinale
a alternativa que apresenta a permissão
de compartilhamento que essa pasta
deve possuir.
Leitura.
Leitura/Gravação.
Modificar.
Controle total.
Gravação.

11

www.pciconcursos.com.br

Agente de Necropsia

37.

Na guia “Página Inicial” do Microsoft
Excel 2010 (versão padrão em português
do Brasil) existem ícones que podem
ser utilizados para funções específicas.
Assinale a alternativa que apresenta a
função de cada ícone a seguir.

39.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

38.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40.

O ícone 1 mostra opções de formatação
condicional de células; o ícone 2 permite
diminuir a precisão de um número em uma
célula numérica; o ícone 3 permite aumentar
a precisão de um número em uma célula
numérica.
O ícone 1 mostra opções de formatação
condicional de células; o ícone 2 permite
aumentar a precisão de um número em uma
célula numérica; o ícone 3 permite diminuir
a precisão de um número em uma célula
numérica.
O ícone 1 mostra opções de arredondamento
condicional de células; o ícone 2 permite
diminuir a precisão de um número em uma
célula numérica; o ícone 3 permite aumentar
a precisão de um número em uma célula
numérica.
O ícone 1 mostra opções de arredondamento
condicional de células; o ícone 2 permite
aumentar a precisão de um número em uma
célula numérica; o ícone 3 permite diminuir
a precisão de um número em uma célula
numérica.
O ícone 1 mostra opções de arredondamento
condicional de células; o ícone 2 permite
alterar o separador decimal da planilha para
ponto; o ícone 3 permite alterar o separador
decimal da planilha para vírgula.

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

No Microsoft Internet Explorer 11 (versão
em português do Brasil), qual é a função
do atalho de teclado CTRL + SHIFT +
DEL?
Fechar todas as abas, menos a que está em
atividade no momento.
Fechar todas as abas, inclusive a que está
em atividade no momento.
Excluir histórico de navegação.
Restaurar
configurações-padrão
do
navegador.
Excluir todos os favoritos.
Em relação aos conceitos de Internet e
Intranet, assinale a alternativa correta.
Os serviços disponíveis na intranet de
uma empresa nunca estarão disponíveis
a usuários que não estejam diretamente
usando essa rede.
Uma Intranet pode ser caracterizada
simplesmente pelo uso de endereços IPs
em uma rede local.
A internet é considerada uma rede de
computadores privativa, enquanto a intranet
é uma rede aberta.
A intranet não utiliza as mesmas tecnologias
que são utilizadas na Internet.
A intranet de uma empresa pode ser ligada
à Internet.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
41.

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa que apresenta as
teclas que podem ser utilizadas como
atalho no Microsoft Windows 7 (versão
em português do Brasil) para minimizar
todas as janelas.
Tecla Logotipo do Windows + A
CTRL + SHIFT + M
CTRL + SHIFT A
Tecla Logotipo do Windows + M
Tecla Logotipo do Windows + J

(E)
42.

A Constituição Federal estabelece, no
artigo primeiro, os fundamentos da
República Federativa do Brasil. Dentre
as alternativas a seguir, assinale a
alternativa que apresenta um desses
fundamentos.
Promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
Defesa da paz.
Dignidade da pessoa humana.
Construir uma sociedade livre, justa e
solidária.
Prevalência dos direitos humanos.
O artigo 5o da Constituição Federal
enumera alguns direitos individuais
que devem ser preservados tanto pelo
Estado como por particulares. Assinale
a alternativa que apresenta um direito
constitucionalmente previsto no referido
artigo.
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(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

43.

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)
44.

(A)

(B)

(C)

É livre a manifestação do pensamento,
permitido o anonimato.
É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
É livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, independentemente
das qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
Haverá juízo ou tribunal de exceção.
A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.

(D)

(E)

O artigo 8o da Constituição Federal
determina que é livre a associação
profissional ou sindical, observado o
seguinte:
ao sindicato cabe a defesa dos direitos
e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais
ou administrativas.
a lei poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato.
é vedada a criação de mais de uma
organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional
ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo
ser inferior à área de um estado.
o trabalhador será obrigado a filiar-se e a
manter-se filiado a sindicato.
o aposentado filiado não pode votar e ser
votado nas organizações sindicais.

45.

(A)

(B)
(C)

No que tange à organização do Estado
quanto aos servidores públicos, assinale
a alternativa correta.
A União, os Estados e o Distrito Federal
manterão escolas de governo para
a formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, sendo a participação
nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, sendo obrigatória,
para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.
Os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário publicarão anualmente os valores
do subsídio e da remuneração dos cargos e
empregos públicos.
Os proventos de aposentadoria e as
pensões, por ocasião de sua concessão,
poderão exceder a remuneração do

(D)
(E)

respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão.
É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata o artigo 40 da Constituição
Federal de 1988 (servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações), inclusive
para portadores de deficiência.
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como
de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime especial de
previdência social.
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. Acerca da segurança
pública, assinale a alternativa correta.
Às polícias civis, dirigidas por delegados de
polícia de carreira, incumbem, ressalvada
a competência da União, as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, inclusive as militares.
Uma das atribuições da polícia ferroviária
federal é realizar o patrulhamento ostensivo
das rodovias federais.
As polícias militares e os corpos de
bombeiros militares, as forças auxiliares
e a reserva do Exército subordinamse, juntamente com as polícias civis,
diretamente ao Presidente da República.
Uma das atribuições da polícia federal é
exercer as funções de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras.
Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas a apurar infrações
penais contra a ordem política e social.
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49.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
46.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

48.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

(A)

Acerca do provimento em cargo público,
assinale a alternativa correta.
É requisito básico para investidura em cargo
público, dentre outros, a nacionalidade
brasileira ou estrangeira.
A investidura em cargo público ocorrerá
com a posse.
A ascensão é uma forma de provimento de
cargo público.
É requisito básico para investidura em cargo
público, dentre outros, a idade mínima de
vinte e um anos.
O provimento dos cargos públicos far-se-á
mediante ato da autoridade competente de
cada estado.

(B)

(C)

(D)

Acerca
do
Provimento,
Vacância,
Remoção, Redistribuição e Substituição,
assinale a alternativa correta.
A demissão é uma das hipóteses que
culmina na vacância do cargo público.
A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a
pedido do servidor, apenas.
Remoção é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no
âmbito do quadro geral de pessoal, para
outro órgão ou entidade do mesmo Poder,
com prévia apreciação do órgão central do
SIPEC.
A redistribuição é o deslocamento do
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito
do mesmo quadro, com ou sem mudança
de sede.
A redistribuição de cargos efetivos vagos se
dará mediante ato privativo da entidade da
Administração Pública Federal envolvida.

(E)

50.

(A)

(B)
(C)

É/são dever(es) do servidor público:
ser leal às instituições a que servir e atender
ao seu interesse próprio.
observar as normas legais e regulamentares,
exceto quando não forem justas.
cumprir as ordens superiores, exceto
quando manifestamente ilegais.
atender com presteza ao público em geral,
prestando as informações requeridas,
inclusive as protegidas por sigilo.
representar contra ilegalidade, omissão ou
abuso de poder nos casos em que achar
necessário.

(D)

(E)

Referente a cargos, empregos e funções
públicas, assinale a alternativa correta.
A Constituição Federal não difere cargos de
empregos públicos.
Funções públicas são núcleos de encargos
de trabalho permanentes a serem
preenchidos por agentes contratados para
desempenhá-los, sob relação trabalhista.
Empregos públicos são plexos unitários de
atribuições, criados por lei, correspondentes
a encargos de direção, chefia ou
assessoramento, a serem exercidos por
titular de cargo efetivo, da confiança da
autoridade que os preenche.
Nas pessoas de Direito Privado da
Administração Pública indireta, isto é,
nas empresas
públicas e sociedades
de
economia
mista
e
fundações
governamentais, tanto há servidores
ocupantes de cargos quanto servidores
ocupantes de empregos públicos.
Cargos públicos são as mais simples e
indivisíveis unidades de competência a
serem expressadas por um agente, previstas
em número certo, com denominação
própria, retribuídas por pessoas jurídicas de
direito público.
Os atos administrativos podem ser
revogados, anulados e extintos a
depender da ocasião. Em relação a esse
tema, assinale a alternativa correta.
Os atos administrativos são produzidos a fim
de desencadear efeitos na ordem jurídica.
Por isso são perenes, não se extinguindo
jamais.
A revogação de um ato tem sempre efeitos
ex tunc.
Um ato administrativo ineficaz pode
extinguir-se pelo cumprimento de seus
efeitos.
A revogação de um ato administrativo ocorre
quando uma autoridade, no exercício de
competência administrativa, conclui que um
dado ato ou relação jurídica não atende ao
interesse público e por isso resolve eliminá-lo
a fim de prover de maneira mais satisfatória
às conveniências administrativas.
O objeto da revogação é um ato
administrativo inválido.
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO
PROCESSUAL PENAL
51.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

52.

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

53.

Com relação à instauração de inquérito
policial em crimes de ação penal privada,
assinale a alternativa correta.
Por força do princípio da obrigatoriedade,
a Autoridade Policial deverá instaurar, de
ofício, o inquérito policial.
A Autoridade Policial somente poderá dar
início ao inquérito policial se o Ministério
Público o requisitar.
Somente poderá ser instaurado o inquérito
policial se o ofendido ou seu representante
legal expressamente o requerer.
A Autoridade Policial poderá instaurar o
inquérito policial se houver autorização do
Juiz competente.
Caso não haja manifestação da vítima, a
Autoridade Policial pode instaurar o inquérito
policial de ofício, mas depende, neste caso,
de anuência do Ministério Público.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cassação de fiança.
Quebra de fiança.
Reforço da fiança.
Inidoneidade da fiança.
Complemento de fiança.

54.

Em certo dia, um indivíduo com a intenção
de furtar algum objeto de valor, pulou o
muro de uma residência e subtraiu um
par de tênis, marca “Like”, que estava
na lavanderia desta casa. Ocorre que
um dos vizinhos, ao visualizar a ação
desse indivíduo, acionou a polícia, que
prontamente compareceu ao local e o
encontrou ainda no interior do quintal,
com o par de tênis nas mãos. Diante
dessa situação, assinale a alternativa
que apresenta a modalidade correta de
prisão em flagrante.
Flagrante ficto ou presumido.
Flagrante impróprio.
Flagrante forjado.
Flagrante esperado.
Flagrante próprio.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No que se refere à ação penal, de acordo
com o Código de Processo Penal, é
correto afirmar que
o Ministério Público é o titular exclusivo de
todos os tipos de ação penal, dependendo,
porém, nos casos de ação penal privada,
de anuência do ofendido para o início do
processo crime.
nos crimes de ação penal pública
condicionada, uma vez oferecida a
representação, esta se torna irretratável.
nas ações penais privadas, vindo o ofendido
a falecer, o processo crime será declarado
extinto.
o Ministério Público é o titular exclusivo da
ação penal pública, dependendo, porém, nos
casos previstos em lei, da representação do
ofendido ou de quem tenha qualidade para
representá-lo, ou de requisição do Ministro
da Justiça.
o Ministério Público poderá ingressar com
a ação penal privada se o ofendido ou seu
representante legal não o fizerem no prazo
de 06 (seis) meses.

55.

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Referente à prisão preventiva, assinale a
alternativa correta.
A prisão preventiva poderá ser decretada
de ofício pelo juiz em qualquer fase da
investigação ou da ação penal.
Para a decretação da prisão preventiva,
basta a existência de indícios de autoria e
de materialidade delitiva.
É cabível a prisão preventiva caso haja
condenação anterior por crime doloso,
independente de trânsito em julgado
da sentença que tenha veiculado a
condenação.
Somente o Ministério Público possui
legitimidade para requerer ao juiz a
decretação da prisão preventiva.
Se a prisão preventiva for decretada com
base exclusivamente na dúvida sobre
a identidade civil da pessoa, esta deve
ser colocada em liberdade tão logo seja
esclarecida sua qualificação.

No caso de concessão do benefício
da
liberdade
provisória
mediante
arbitramento de fiança, se o beneficiado
vier a praticar um novo crime doloso, tal
ato gerará uma consequência processual.
Assinale a alternativa que apresenta a
consequência correta.
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NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA
Com base na seguinte
hipotética,
responda
as
56 e 57.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

57.

(A)
(B)
(C)

(D)

É importante coletar as impressões digitais
da vítima para exclusão, sendo os ésteres
de cianoacrilato os compostos mais
adequados para esse fim.

58.

A Criminalística pode ser definida como
uma
disciplina
autônoma,
integrada
pelos diferentes ramos do conhecimento
técnico-científico, auxiliar e informativa
das atividades policiais e judiciárias de
investigação criminal, tendo por objeto o
estudo dos vestígios materiais extrínsecos
à pessoa física, no que tiver de útil à
elucidação e à prova das infrações penais
e, ainda, à identificação dos autores
respectivos.
a parte da jurisprudência que tem por objeto
o estabelecimento de regras que dirigem
a conduta do perito e na forma que lhe
cumpre dar às suas declarações verbais ou
escritas.
o conjunto de conhecimentos médicos e
paramédicos destinados a servir ao Direito,
cooperando na elaboração, na interpretação
e na execução dos dispositivos legais, no
campo de ação da ciência aplicada.
o ramo das ciências que se ocupa em
elucidar as questões da administração
da justiça civil e criminal que podem
ser resolvidas somente
à luz dos
conhecimentos médicos.
a área do direito penal que se ocupa da
doutrina criminal envolvida na elucidação
material do fato, sendo prescindível à
elucidação de crimes que deixam vestígios
e regida por leis jurídicas e ritos processuais
rígidos e imutáveis e cujos resultados e
apontamentos são de origem empírica,
ambígua e inextricável.

situação
questões
(A)

Durante um levantamento de local de
homicídio, o cadáver de uma mulher foi
encontrado em uma varanda ao lado
de uma mesa. A morte, aparentemente,
ocorreu por asfixia por constrição do
pescoço na modalidade esganadura.
Sobre a mesa havia uma garrafa de vinho
parcialmente consumida e duas taças,
uma das quais estava com manchas de
batom.
56.

(E)

(B)

Considerando a modalidade de asfixia
apresentada,
o
responsável
pelo
levantamento do local deve buscar
a corda ou o objeto que pudesse ter sido
utilizado como laço na constrição do
pescoço da vítima.
a região em que a corda ou instrumento
constritor foi amarrada para que o peso da
própria vítima tracionasse o laço.
marcas ungueais ao redor do pescoço
da vítima, corroborando a hipótese de
esganadura.
sulco oblíquo, ascendente e interrompido ao
nível do nó, ao redor do pescoço da vítima.
vultosas manchas de sangue no local,
uma vez que esganaduras tendem a se
caracterizar pela intensa hemorragia pelas
vias aéreas superiores.

(C)

(D)

(E)

É provável que impressões dígitopapilares
estejam
presentes
na
superfícies
externa da garrafa e
das taças. Sobre o levantamento
papiloscópico nesses objetos, assinale a
alternativa correta.
Sendo a superfície desses objetos porosa, o
ideal seria revelar tais impressões utilizando
ninidrina.
Pós reveladores e aplicadores, como
pincéis, mostrariam-se adequados para a
revelação desses vestígios.
As impressões dígito-papilares nessas
superfícies, se presentes, serão visíveis,
não carecendo de revelação de qualquer
natureza para levantamento e análise.
Apesar de amplamente utilizadas no
levantamento de impressões reveladas, fitas
adesivas devem ser evitadas, pois resultam
em impressões deformadas e inanalisáveis.

59.

Analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
Na perícia relacionada a um crime alusivo
à subtração de coisa alheia móvel, sem
emprego de violência ou grave ameaça,
o levantamento de local visa avaliar
uma série de informações relevantes
à investigação e à justiça. Sobre essa
temática, pertinente à perícia em crimes
contra o patrimônio, são finalidades
desse tipo de exame:

I.

verificar se o evento ocorreu mediante
rompimento de obstáculo.
avaliar a possibilidade de o acesso ter
ocorrido por meio de escalada.

II.
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III.
IV.
V.

apontar se o crime foi cometido com
emprego de veneno.
averiguar se uma chave falsa poderia ter
sido empregada.
apurar a eventualidade de o crime ter sido
praticado durante o repouso noturno.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

60.

Durante a perícia em um caso de
homicídio, ocorrido em uma via pública,
o responsável solicita ao auxiliar que
observe o local e aponte vestígios de
interesse forense considerando o caso.
O cadáver, ainda no local, foi analisado
preliminarmente, tendo sido identificadas
lesões provocadas por arma branca.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta,
nessa situação e relacionado ao caso,
vestígios que o auxiliar mencionaria.
Os danos no tecido do vestuário da vítima
em compatibilidade com as lesões pérfuroincisas.
Um automóvel estacionado a alguns metros
do cadáver juntamente com outros veículos.
Manchas de sangue próximas ao corpo
formadas por espargimento arterial.
Uma faca situada nas redondezas e
compatível com o instrumento causador das
lesões.
Uma adaga com impressões digitais latentes
na empunhadura.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

61.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, III e V.
I, III e IV.
I, II, IV e V.
III, IV e V.
II, III, IV e V.

62.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

63.

(A)

Considere o texto a seguir e responda as
questões 61 e 62.

(B)

“O início efetivo do uso de vestígios
das impressões digitais na cena do
crime ocorreu quando Juan Vucetich
Kovacevich
resolveu,
em
1892,
juntamente com Eduardo M. Alvaréz, o
caso Teresa Francisca Rojas, na cidade
de Necochea, Argentina (...). Nesse caso,
Francisca, que acusava um vizinho pela
morte de seus dois filhos (...), acabou
presa e condenada como autora do
crime depois que marcas de impressões
digitais compatíveis com as suas,
produzidas em sangue, foram coletadas
na cena do crime.”

(C)
(D)
(E)

Com base nas informações constantes
no texto, assinale a alternativa que
apresenta a categoria de impressões
dígito-papilares mencionadas.
Impressões latentes.
Impressões visíveis.
Impressões invisíveis.
Impressões plásticas.
Impressões padrões.
Impressões dígito-papilares em sangue,
como as de Teresa Francisca Rojas,
citadas no texto, devem ser levantadas:
mediante fotografia direta, uma vez que
os desenhos digitais são evidentes nessa
situação.
por meio de pós e pinceis aplicadores e
superfícies adesivas adequadas.
mediante revelação por processos químicos,
exceto pelo uso de ninidrina e amido black.
com
aquecimento
de
ésteres
de
cianoacrilato, seguindo da aplicação de pós
contrastantes.
borrifando nitrato de prata após tratamento
com iodo e coletando a impressão revelada
mediante levantadores articulados.
Preencha as lacunas e assinale a
alternativa correta.
____________, ao postular que “todo
contato deixa uma marca”, consagrou
o
Princípio____________,
aplicável
nas perícias de locais de crime e que,
diante da doutrina da criminalística
brasileira, ficou também conhecido como
Princípio____________.
Edmond Locard / da Transferência / da
Observação
Hans Gross / da Troca / Fundamental da
Criminalística
Alexandre Lacassagne / do Contato / da
Análise
Paul Kirk / da Troca / da Interpretação
James T. Kirk / do Espaço / da Iniciativa

(extraído de Figini, A.R.L. et al. 2012. Criminalística, Impressões
Digitais e o Local de Crime In Figini, A.R.L. (org.). Datiloscopia e revelação de impressões digitais. Millennium Editora, Campinas, SP).
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64.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

65.

(A)

(B)

(C)

Durante o deslocamento para um
exame de local envolvendo incêndio,
o auxiliar questionou seu superior
sobre o procedimento que eles iriam
realizar. O responsável então explicou
as finalidades da perícia de incêndio
com base no Código de Processo Penal.
Assinale a alternativa que corresponde
corretamente ao que o responsável teria
dito com fundamento nesse código de
ritos.
Apesar de não prevista expressamente no
Código de Processo Penal, a perícia, no
caso de incêndio, deve apontar a causa e o
lugar em que este houver começado.
É suficiente, frente à legislação, que a
perícia aponte a causa, a extensão do dano
e seu valor, não sendo necessário verificar
o local onde começaram as chamas.
A previsão legal quanto à perícia é clara
ao dizer que discussões sobre o perigo
que do fogo tiver resultado para a vida
são essenciais e obrigatórias no laudo,
facultando ao perito a verificação da causa
e do local em que houver começado o
incêndio.
Não se menciona a perícia de incêndio no
Código de Processo Penal. Assim, fica a
critério do perito criminal o estabelecimento
de procedimentos adequados para os
exames, sendo recomendado que ele siga as
orientações e procedimentos operacionais
padrão.
Não somente a causa e o lugar em que
houver começado, mas também o perigo
que do incêndio tiver resultado para a vida
ou para o patrimônio alheio, a extensão do
dano, entre outros elementos, devem ser
verificados pelos peritos.

(D)

(E)

66.

Quanto à rastreabilidade de um vestígio,
analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

I.

Relaciona-se à garantia de idoneidade
dos vestígios, com vistas a preservar
a confiabilidade e a transparência
da produção da prova pericial até a
conclusão do processo judicial.
A cadeia de custódia compreende o
rastreamento do vestígio nas etapas
de reconhecimento, fixação, coleta,
acondicionamento,
transporte,
recebimento,
processamento,
armazenamento e descarte.
O procedimento relacionado ao registro
deverá permitir o rastreamento do objeto/
vestígio (onde e com quem se encontra)
e a emissão de relatórios.
O rastreamento é possível apenas
a partir da fase interna da cadeia de
custódia, momento em que um código
de rastreamento é associado ao vestígio,
sendo prescindível a averiguação, em
auditoria, da rastreabilidade na fase
externa.
Quando da tramitação do vestígio
armazenado, todas as ações deverão
ser registradas, consignando-se a
identificação do responsável pela
tramitação, destinação, data e horário
da ação. Tais registros permitirão a
rastreabilidade do vestígio.

II.

III.

IV.

V.

Entende-se por Cadeia de Custódia:
o conjunto dos conhecimentos e técnicas
necessários à elucidação dos crimes e à
descoberta de seus autores, mediante a
coleta e interpretação dos vestígios, fatos e
consequências supervenientes.
a relação entre o custo do encarceramento
de criminosos e o benefício social decorrente
da restrição da liberdade nos moldes da
filosofia de Foucault.
o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a
história cronológica do vestígio, para
rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte.

o procedimento de investigação típico
da polícia judiciária que visa apurar as
circunstâncias de um crime, apontar a autoria
e que precede a ação penal, motivo pelo
qual inaugura o processo com uma cadeia
de eventos investigatórios sucessivos e cuja
guarda (custódia) documental é rastreável.
o local em que se mantém um indivíduo
preso (custodiado), sendo os motivos para
tais variantes de acordo com os tipos: prisão
temporária, prisão preventiva, prisão em
flagrante e prisão para execução de pena.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
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67.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Dentre as atribuições dos agentes (de
necropsia e técnico forense), estão
aquelas relacionadas ao registro de
fotografias técnicas relativas aos exames
periciais. Considerando a fotografia
associada
às
principais
perícias
elencadas no Código de Processo Penal,
assinale a alternativa cujo procedimento
NÃO tem previsão nesse código de ritos.
Em caso de exumação para exame
cadavérico, a sepultura será fotografada
antes, durante e depois da abertura, e os
peritos poderão instruir seus laudos com
tais fotografias.
Para o efeito de exame do local de crime,
os peritos poderão instruir seus laudos
com fotografias, desenhos ou esquemas
elucidativos.
Para representar as lesões encontradas
no cadáver, os peritos, quando possível,
juntarão ao laudo do exame provas
fotográficas, esquemas ou desenhos,
devidamente rubricados.
Nas perícias de laboratório, sempre que
conveniente, os laudos serão ilustrados com
provas fotográficas, ou microfotográficas,
desenhos ou esquemas.
Os cadáveres serão sempre fotografados
na posição em que forem encontrados,
bem como, na medida do possível, todas
as lesões externas e vestígios deixados no
local do crime.

(C)

(D)
(E)

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL
70.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
71.

NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL
68.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
69.

(A)
(B)

atua na análise, perícia e avaliação
de eventos relacionados à área de
competência do cirurgião-dentista, podendo,
dependendo das circunstâncias, estenderse para outras áreas do corpo humano, em
busca da verdade e/ou pelo interesse da
justiça.
atua em perícias cíveis, criminais,
trabalhistas,
administrativas
e
previdenciárias.
tem como exemplos de áreas de
competência a balística forense, a
deontologia odontológica, a tanatologia
forense e a identificação humana.

Segundo a INTERPOL 2014, assinale
a alternativa que apresenta métodos
primários de identificação humana.
Tatuagens, DNA e registros dentais.
Antropometria,
datiloscopia
e
reconhecimento.
Reconstrução
facial,
DNA
e
datiloscopia.
Datiloscopia, DNA e registros dentais.
Altura, estatura e idade.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta em que ocorrem os
períodos de fenômenos transformativos
destrutivos.
Coliquativo;
coloração;
gasoso;
esqueletização.
Coliquativo;
gasoso;
coloração;
esqueletização.
Coloração;
coliquativo;
gasoso;
esqueletização.
Coloração;
gasoso;
coliquativo;
esqueletização.
Gasoso;
coloração;
coliquativo;
esqueletização.
Na topografia normal, em cada região
anatômica do corpo, localizam-se os
seguintes órgãos:
cabeça: encéfalo, timo, hipófise.
pescoço: traqueia, esôfago, aorta.
tórax: pulmões, esôfago, traqueia.
abdome: fígado, estômago, traqueia.
pelve: bexiga urinária, baço, rim.

É INCORRETO afirmar que a Odontologia
Legal é uma Especialidade que
atua nos fenômenos psíquicos, químicos,
físicos e biológicos que atingem somente o
homem morto.
tem sua atuação definida na Resolução
nº 63, de 8 de abril de 2005, do Conselho
Federal de Odontologia (CFO).
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72.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

73.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
74.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
75.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dois trabalhadores brigaram no serviço,
trocando socos e pontapés, o que
resultou em contusões recíprocas. Após
duas semanas, ambos estavam bem e
retornaram ao trabalho normalmente,
voltando ao convívio amistoso. Nesse
caso, sob o ponto de vista médico-legal,
é correto afirmar que
não houve lesão corporal, pois contusões
não se enquadram como lesões.
houve lesão corporal.
lesão corporal é um diagnóstico subjetivo,
que depende da queixa da vítima.
lesões apenas externas não configuram
lesão corporal.
como as lesões foram leves e os envolvidos
logo se restabeleceram, sem sequela, não
houve lesão corporal.
Um indivíduo está fazendo uma conexão
clandestina na rede elétrica quando,
repentinamente, recebe uma descarga
elétrica fatal. Esse tipo de morte é
designado
fulguração.
fulminação.
choque cardiogênico.
eletroplessão.
choque elétrico fulminante.

76.

A seguinte imagem mostra um orifício
produzido por projétil de arma de fogo.
A orla escurecida, denominada orla de
enxugo, resulta de

(A)

ressecamento
do
tegumento,
pela
passagem rápida do projétil.
sujidades do projétil, que aderem ao
tegumento durante a entrada do projétil.
grânulos de pólvora incombusta, que
aderem ao tegumento durante a entrada do
projétil.
gases aquecidos, que acompanham o
projétil em seu trajeto e carbonizam a borda
do orifício.
escoriação e eversão da epiderme,
provocadas pelos gases que acompanham
o projétil.

(B)
(C)
(D)

O que são livores cadavéricos ou
manchas de hipóstase?
São manchas esbranquiçadas nos pulmões
dos afogados, devido à diluição do sangue.
São manchas puntiformes escuras na
pleura visceral, também conhecidas como
manchas de Tardieu.
São a coloração que aparece nas regiões
mais baixas do cadáver, em consequência
da deposição do sangue.
São a cianose acentuada que ocorre na
cabeça dos estrangulados.
São a coloração azulada da pele e das
mucosas, resultante da anóxia.

(E)

77.

(A)
(B)
(C)

Morte violenta é aquela
causada apenas por trauma mecânico.
causada por agente externo.
decorrente de dor e sofrimento.
sem assistência médica.
sem causa diagnosticada e que requer
necropsia.

(D)
(E)

Qual é o significado do sinal de
Lichtenberg?
Tatuagem identificadora de determinados
grupos criminosos, em presídios.
Figura formada pela impregnação cutânea
dos resíduos de projétil de arma de fogo,
em disparos a média distância.
Figura arborescente cutânea, típica da
região de saída da descarga elétrica
industrial de alta tensão.
Lesões puntiformes nas pleuras pulmonares,
procedentes de fenômenos vasomotores,
comuns em vítimas de asfixia.
Lesões
tegumentares
arboriformes,
procedentes de fenômenos vasomotores,
às vezes presentes em vítimas de
descargas elétricas atmosféricas (raios).
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78.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

79.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
80.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Na
morte
por
confinamento,
o
mecanismo é a
obstrução direta da respiração pela boca e
nariz, devido ao grande número de pessoas
enclausuradas em pequeno espaço.
falta de renovação do ar, com consumo
e redução de oxigênio e acúmulo de gás
carbônico.
compressão do tórax, impedindo a expansão
e, em consequência, a respiração.
compressão geral do corpo pela multidão,
impedindo
a
adequada
circulação
sanguínea para os pulmões.
aspiração da poeira do ambiente e oclusão
alveolar dos pulmões, impedindo as trocas
gasosas.
Trabalhador
de
uma
cervejaria
escorregou e caiu dentro de uma
cisterna repleta de preparado líquido
denominado mosto, em pleno processo
de
fermentação
alcoólica,
na
temperatura de 25oC. Foi resgatado
em aproximadamente dois
minutos e
realizou-se a reanimação cardiopulmonar,
sem sucesso. Nesse caso, a morte se
deu por
intoxicação pelo álcool produzido na
fermentação.
intoxicação por múltiplos produtos químicos
resultantes da fermentação.
asfixia por sufocação indireta.
afogamento.
hipotermia.
Estupro de vulnerável é ter
conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 anos.
conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com mulher entre 16 e 21 anos.
conjunção carnal não consentida com
mulher entre 14 e 18 anos.
conjunção carnal não consentida com
mulher entre 14 e 21 anos.
conjunção carnal, mesmo que seja
consentida, com mulher entre 14 e 16 anos.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.
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