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Agente Técnico Forense

LÍNGUA PORTUGUESA

20 ANOS SEM DIANA: MORTE DA PRINCESA 
DEIXOU MUNDO DE LUTO E ABALOU A 

MONARQUIA

Lady Di morreu no dia 31 de agosto de 1997 
em um trágico acidente de carro; apesar de 
não ter direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, britânicos 
exigiram uma homenagem à altura daquela 
que foi o símbolo de uma geração

No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris. Durante uma semana, até o funeral 
acompanhado por uma multidão, o Reino 
Unido passou por um momento de luto sem 
precedentes que estremeceu a monarquia.

Divorciada há um ano do príncipe Charles, 
a mulher de 36 anos e seu namorado, o 
produtor de cinema egípcio Dodi Al-Fayed, 
foram perseguidos durante todo o verão no 
Mediterrâneo pelos paparazzi.

No dia 30 de agosto, o casal chegou durante 
a tarde a Paris e foi jantar no Ritz, um hotel 
de luxo na Praça Vendôme, antes de tentar 
deixar o local de modo discreto por volta da 
meia-noite em um Mercedes. Perseguido por 
fotógrafos que estavam em uma motocicleta, 
o automóvel entrou em alta velocidade em um 
túnel e bateu em uma pilastra de cimento. 

Diana foi retirada pelas equipes de 
emergência do Mercedes destruído. Dodi 
Al-Fayed e o motorista, que segundo a 
investigação tinha um nível elevado de álcool 
no sangue, morreram na hora. O segurança 
ficou gravemente ferido. Sete fotógrafos 
foram detidos. No dia seguinte, as fotos do 
acidente foram vendidas para revistas por US$ 
1 milhão. A princesa, que sofreu uma grave 
hemorragia interna, foi transportada para o 
hospital Pitié-Salpêtrière. Às 4h, foi declarada 
morta. O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em Balmoral, 
na Escócia, onde o duque de Edimburgo, o 

príncipe Charles e seus filhos, os príncipes 
William, então com 15 anos, e Harry, de 12, 
passavam o verão.

“PRINCESA DO POVO”
O Reino Unido acordou de luto. Sem conter 

as lágrimas, centenas de londrinos começaram 
a depositar flores diante dos Palácios de 
Buckingham e Kensington, a residência da 
princesa. Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista Tony 
Blair, prestou uma homenagem à "princesa do 
povo".

O mundo inteiro expressou consternação 
com a morte. O presidente americano, Bill 
Clinton, disse que estava "profundamente 
entristecido". Na Índia, madre Teresa rezou 
por Diana. Michael Jackson, "consternado", 
cancelou um show na Bélgica.

Os paparazzi foram os primeiros acusados. 
O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou os 
tablóides, que segundo ele tinham "sangue 
nas mãos". Criticada, a imprensa popular 
elevou Diana ao patamar de ícone. "Nasceu 
lady. Depois foi nossa princesa. A morte fez 
dela uma santa", escreveu o Daily Mirror.

O fervor popular era cada vez maior [...] 

MONARQUIA
A organização do funeral foi um quebra-

cabeças. Desde seu divórcio, Lady Di não tinha 
mais direito ao título de alteza real ou a uma 
cerimônia nacional. Mas os britânicos exigiam 
uma homenagem à altura de sua "rainha dos 
corações".

O descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava o 
silêncio da família real, que permaneceu 
entrincheirada em Balmoral. Furiosos com a 
ausência de uma bandeira a meio mastro no 
Palácio de Buckingham, os jornais exigiam um 
discurso da rainha aos súditos. "A família real 
nos abandonou", criticou o jornal The Sun.

"Ferida", Elizabeth II se resignou a prestar 
uma homenagem a uma nora que nunca 
desejou, em uma mensagem exibida na 
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televisão - a segunda em 45 anos de reinado 
-, antes de se inclinar publicamente diante 
do caixão. ”Se os Windsor não aprenderem 
a lição, não vão apenas enterrar Diana, mas 
também o seu futuro", advertiu o jornal The 
Guardian.

Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos se 
declarava a favor da abolição da monarquia. 
No dia seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em silêncio, 
interrompido apenas pelo choro dos presentes 
e pelo som dos sinos.

Cabisbaixos, William e Harry caminharam 
atrás do caixão, ao lado do príncipe Charles, 
do duque de Edimburgo, o príncipe Philip, e 
do conde Spencer, diante dos olhares de 2,5 
bilhões telespectadores ao redor do mundo. 
Na abadia de Westminster, 2 mil convidados, 
entre eles Hillary Clinton, Tony Blair, Luciano 
Pavarotti, Margaret Thatcher e Tom Cruise, 
assistiram à cerimônia. Elton John interpretou 
a canção "Candle in the Wind", com uma 
alteração na letra para homenagear Diana.

Durante a tarde, a princesa foi sepultada em 
uma cerimônia privada em Althorp, noroeste 
de Londres. Desde então, descansa em um 
túmulo em uma ilha que foi a residência de sua 
família. 
 O Estado de S.Paulo. 31 Agosto 2017. 

1. De acordo com o texto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Diana divorciou-se do príncipe Charles e, 
por ela ser “[...] a segunda (nora) em 45 
anos de reinado [...]”, era indesejada pela 
rainha Elizabeth II. 

(B) O irmão da princesa culpou, pela morte dela, 
o fervor popular que elevou-a ao patamar de 
ícone, assim como escreveu o Daily Mirror.

(C)  Dodi Al-Fayed, com nível elevado de álcool 
no sangue, morreu na hora, juntamente com 
o motorista, já o segurança ficou gravemente 
ferido.

(D)  Dois grandes nomes da música popular 
prestaram homenagens à princesa: Michael 
Jackson e Tom Cruise, que interpretou a 
canção "Candle in the Wind".

(E)  Um milhão de pessoas compareceu ao 
cortejo fúnebre, enquanto 2,5 bilhões de 
pessoas acompanharam pela TV.

2. Quais são as tipologias textuais 
predominantes no texto?

(A) Descrição e injunção. 
(B) Exposição e narração.
(C) Injunção e argumentação.
(D) Narração e injunção. 
(E) Argumentação e descrição. 

3. “[...] o então primeiro-ministro, o 
trabalhista Tony Blair, prestou uma 
homenagem à ‘princesa do povo’.” / “O 
descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava 
o silêncio da família real [...]”. Assinale 
a alternativa correta quanto ao acento 
indicativo de crase presente nos 
fragmentos apresentados.

(A) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo substantivo, com o artigo 
feminino “a” antes de “princesa do povo”. 
No segundo, a crase ocorre por tratar-se de 
locução conjuntiva.

(B) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo verbo, com o artigo feminino “a” 
antes de “princesa do povo”. No segundo, 
a crase ocorre para atender à regência do 
verbo “aumentava”.

(C) No primeiro fragmento, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “prestou”, 
já que quem presta algo sempre presta a 
alguém. No segundo, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “aumentava”.

(D) Nos dois fragmentos, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelos verbos, com o artigo feminino 
“a” antes de “princesa do povo” e de 
“medida”.

(E) No primeiro fragmento, a crase é facultativa. 
No segundo, a crase ocorre por se tratar de 
locução conjuntiva.



6 Agente Técnico Forense

4. Em “‘Lady Di [...] apesar de não ter 
direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, 
britânicos exigiram uma homenagem à 
altura daquela [...]” e em “Se os Windsor 
não aprenderem a lição, não vão apenas 
enterrar Diana, mas também o seu 
futuro”, as conjunções em destaque 
expressam, respectivamente,

(A) concessão e oposição.
(B) ambas expressam oposição.
(C) concessão e adição.
(D) causa e adição.
(E) causa e oposição.

5. Em ‘“Nasceu lady. Depois foi nossa 
princesa. A morte fez dela uma santa’, 
escreveu o Daily Mirror.”, as expressões 
em destaque funcionam como

(A) predicativo. 
(B) sujeito.
(C) predicado.
(D) adjunto adverbial.
(E) adjunto adnominal.

6. Assinale a alternativa na qual o “que” 
NÃO retoma o termo antecedente. 

(A) “Perseguido por fotógrafos que estavam em 
uma motocicleta [...]”

(B) “[...] o motorista, que segundo a investigação 
tinha um nível elevado de álcool no sangue 
[...]”

(C) “[...] um momento de luto sem precedentes 
que estremeceu a monarquia.”

(D) “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos 
se declarava [...]”

(E) “[...] se resignou a prestar uma homenagem 
a uma nora que nunca desejou [...]”

7. Assinale a alternativa em que a linguagem 
é usada metaforicamente.

(A)  “O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou 
os tablóides, que segundo ele tinham 
‘sangue nas mãos”’.

(B)  “No dia seguinte, quase um milhão de 
pessoas acompanharam o cortejo fúnebre 
em silêncio [...]”

(C)  “No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris.”

(D)  “No dia 30 de agosto, o casal chegou 
durante a tarde a Paris e foi jantar [...]”

(E)  “O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em 
Balmoral [...]”

8. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava “profundamente 
entristecido”. Na Índia, madre Teresa 
rezou por Diana. Michael Jackson, 
“consternado”, cancelou um show 
na Bélgica.”, as aspas presentes em 
“profundamente entristecido” e em 
“consternado” foram utilizadas para

(A) imprimir ironia às expressões. 
(B) sinalizar a citação de palavras que não 

pertencem ao autor do texto.
(C) destacar palavras e expressões fora de 

seus contextos de uso. 
(D) marcar o uso de neologismo e de  

estrangeirismo. 
(E) marcar o título de obras literárias.

9. “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro 
britânicos  se   declarava a favor 
da abolição da monarquia. No dia 
seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em 
silêncio [...]”. Assinale a alternativa 
correta quanto ao que se afirma a respeito 
dos verbos em destaque no fragmento 
apresentado.

(A) “declarava” está no singular para concordar 
com “uma pesquisa”, e “acompanharam” 
está no singular para concordar com 
“pessoas”. 

(B) “declarava” deveria estar no plural para 
concordar com “quatro britânicos”, e 
“acompanharam” deveria estar no singular 
para concordar com “um milhão”.

(C) “declarava” está no singular para concordar 
com “um”, e “acompanharam” está no plural 
para concordar com “pessoas”.

(D) Ambos os verbos deveriam estar no singular 
para concordar com os sujeitos pospostos 
“abolição da monarquia” e “cortejo fúnebre”, 
respectivamente.

(E) Ambos os verbos deveriam estar no plural 
para concordar com “quatro britânicos” e 
“pessoas”, respectivamente.

10. Em “Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista 
Tony Blair, prestou uma homenagem à 
‘princesa do povo’”, a palavra que mais 
se aproxima do sentido do termo em 
destaque utilizado nesse contexto é

(A) reprimida.
(B) concebida.
(C) realçada.
(D) tomada.
(E) destacada.
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11. Em “No dia 31 de agosto de 1997, a 
princesa Diana morreu em um acidente 
de trânsito em Paris. Durante uma 
semana, até o funeral [...]”, as vírgulas 
foram utilizadas para 

(A) separar termos de mesmo valor sintático. 
(B) enfatizar e separar orações coordenadas. 
(C) isolar adjunto adnominal antecipado. 
(D) isolar adjunto adverbial antecipado.
(E) isolar aposto. 

12. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava ‘profundamente 
entristecido’”, as palavras 
“profundamente” e “entristecido” são 
formadas, respectivamente, por

(A) derivação sufixal e composição por 
justaposição.

(B) derivação sufixal e derivação prefixal. 
(C) derivação sufixal e derivação parassintética.
(D) derivação parassintética e composição por 

aglutinação.
(E) derivação sufixal e derivação sufixal.

13. Em relação à acentuação das palavras 
“residência” e “cerimônia”, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Ambas as palavras são proparoxítonas, por 
isso são acentuadas graficamente.

(B) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente, por isso 
são acentuadas graficamente.

(C) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo decrescente, por 
isso são acentuadas graficamente.

(D) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em hiato, por isso são 
acentuadas graficamente.

(E) Ambas as palavras são oxítonas terminadas 
em ditongo crescente, por isso são 
acentuadas graficamente.

14. Assinale a alternativa em que o primeiro 
termo apresenta, em sua estrutura, dois 
dígrafos e o segundo termo apresenta 
um hiato. 

(A) Acompanhado / hemorragia.
(B) Precedentes / divorciada.
(C) Perseguidos / automóvel.
(D) Chegou / destruído. 
(E) Morreram / Reino.

15. Assinale a alternativa cujo vocábulo 
apresenta corretamente as mesmas 
regras ortográficas da formação do 
plural do termo “quebra-cabeças”.

(A) Vira-latas.
(B) Manga-rosas.
(C) Guarda-noturnos.
(D) Bomba-relógios.
(E) Peixe-espadas.

16. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um adjetivo e um 
advérbio.

(A) Morte / morreu.
(B) Homenagem / homenagear.
(C) Divorciada / divórcio.
(D) Grave / gravemente.
(E) Consternado / consternação

17. Nas orações “[...] escreveu o Daily 
Mirror[...]”, “[...] criticou o jornal The 
Sun[...]” e “[...] advertiu o jornal The 
Guardian[...]”, tem-se

(A) predicado nominal e sujeito composto.
(B) predicado nominal e sujeito simples 

posposto.
(C) predicado nominal e sujeito desinencial.
(D) predicado verbal e sujeito desinencial.
(E) predicado verbal e sujeito simples posposto.

18. Assinale a alternativa que constitui um 
estrangeirismo.

(A) Windsor.
(B) Entrincheirada.
(C) Cabisbaixos.
(D) Telespectadores.
(E) Paparazzi.

19. Sobre o título do texto, “20 anos sem 
Diana: Morte da princesa deixou o mundo 
de luto e abalou a monarquia”, é correto 
afirmar que ele possui

(A) uma oração com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(B) duas orações com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(C) três orações, sendo uma explicativa e duas 
com relação lógico-semântica de adição 
entre si.

(D) três orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.

(E) duas orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.
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20. Assinale a alternativa em que o termo 
rege a mesma preposição que o termo 
“perseguido”.

(A) Insensível.
(B) Carecido.
(C) Misericordioso.
(D) Ansioso.
(E) Prejudicial.

INFORMÁTICA

21. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado aos endereços compostos 
por 4 blocos de 8 bits (32 bits no total), 
nos quais cada bloco é representado por 
números de 0 a 255.

(A) MAC 
(B) PCI  
(C) PCI Express
(D) IPV4
(E) IPV6 

22. Assinale a alternativa que apresenta  
valor equivalente a Um Gigabyte.

(A) 1024 Megabytes.
(B) 1024 Kbytes. 
(C) 1024 Bytes.
(D) 28  Megabytes.
(E) 0,2 Terabyte.

23. Assinale a alternativa que apresenta 
uma limitação inerente a todos os 
processadores de 32 bits.

(A) São capazes de acessar apenas 4GB de 
memória RAM. 

(B) São impossibilitados de usar vários núcleos 
de processamento.

(C) Possuem limitação a HDs de até 
40Gb.  

(D) Não suportam portas USB.
(E) Possuem Limitação relacionada à 

velocidade de transferência WIFI.

24. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado ao cabo descrito a seguir:
“Não prejudica o fluxo de ar dentro do 
gabinete. Os cabos podem ter até um 
metro de comprimento e cada porta 
suporta um único dispositivo.”

(A) Par trançado.  
(B) IDE. 
(C) Coaxial. 
(D) Flat.
(E) SATA.

25. Assinale a alternativa que apresenta 
extensões de arquivos de áudio.

(A) .mp3 e .doc
(B) .mp4 e .xls
(C) .avi e .jpg
(D) .wav e .ppt
(E) .ogg e .wma

26. Assinale a alternativa que apresenta 
o dispositivo que utiliza a  tecnologia 
descrita a seguir.

“Pequenas quantidades de gás neon e 
xenon são depositadas em pequenas 
câmaras seladas, entre duas placas 
de vidro. Cada câmara contém dois 
eletrodos (um deles protegido por uma 
camada isolante) e também uma camada 
de fósforo (similar ao fósforo usado nos 
monitores CRT)”.

(A) Monitores LCD.
(B) Monitores de Plasma.
(C) Monitores OLED.
(D) Projetores Multimídia. 
(E) Scanner de mesa. 

27. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1.  DVD.
2.  Disquete.
3.  Pen Drive.

(   )   Também é chamado de disco Flexível. 
(   )  Utiliza a porta USB.
(   )  Pode ser gravado apenas uma vez em 

algumas versões.
(   )  Utiliza memória Flash.
(   )  É um dispositivo de armazenamento 

Óptico.

(A) 2 – 3 – 1 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 1 – 3 – 1.  
(C) 1 – 1 – 2 – 3 – 1.   
(D) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
(E) 2 – 3 – 1 – 2 – 2.

28. Arquivos com a extensão .gz são 
relacionados

(A) a Áudio.
(B) a Vídeo.
(C) ao Google. 
(D) à Internet.
(E) a Arquivos compactados. 
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29. Uma forma de evitar falhas em arquivos 
é utilizar um sistema, no qual haja dois 
HDs, e o segundo armazene uma cópia 
atualizada do conteúdo do primeiro. 
Assinale a alternativa que apresenta 
essa tecnologia.

(A) Partição Oculta.  
(B) Backup em Nuvem. 
(C) RAID 1. 
(D) HD Externo.
(E) Recuperação do Sistema Operacional.

30. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um ambiente de Área de 
Trabalho (interface gráfica ou ambiente 
X) existente para sistemas operacionais 
baseados em Linux.

(A) KDE 
(B) Gnome 
(C) XFCE 
(D) Unity
(E) Xtreme

31. Em um sistema operacional baseado em 
Linux, o que faz o comando de terminal: 
ifconfig?

(A) É utilizado para listar arquivos de 
configuração.

(B) É utilizado para abrir as configurações do 
sistema. 

(C) É um comando inválido.  
(D) É utilizado para configurar e inspecionar 

interfaces de rede.
(E) É utilizado para configurar uma impressora.

32. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa 
que descreve corretamente a função: 
FRAÇÃOANO

(A) Calcula a fração de ano que representa 
o número de dias inteiros entre duas 
datas.  

(B) Calcula, para o período de um ano, a fração 
do valor informado.

(C) Calcula, para o período de um ano, a 
diferença entre duas frações. 

(D) Retorna a fração de tempo consumida entre 
o início do ano e uma determinada data.

(E) Retorna a fração de tempo faltante entre 
uma determinada data e o fim do ano.

33. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta o caminho de passos que pode 
ser feito para criar um gráfico de bolhas.

(A) Na guia “Inserir”, no grupo “gráficos”, clique 
em “Outros Gráficos”, clique em “Bolhas”.

(B) Na guia “Inserir”, no grupo “Outros Gráficos”, 
clique em “Outros”, clique em “Bolhas”.

(C) Na guia “Revisão”, no grupo “gráficos”, 
clique em “Novos Gráficos”, clique em 
“Bolhas”.

(D) Na guia “Revisão”, no grupo “Recursos 
Gráficos”, clique em “Outros Gráficos”, 
clique em “Bolhas”.

(E) Na guia “Dados”, no grupo “Inserir”, clique 
em “Gráficos”, clique em “Bolhas”.

34. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, Instalação 
padrão em português), a tecla de atalho:  
Ctrl+Del elimina

(A) o texto até o final da palavra. 
(B) o texto até o início da palavra.
(C) o texto até o final da frase. 
(D) o texto até o final do parágrafo. 
(E) a palavra onde se encontra o cursor.

35. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer ( Versão 5 Instalação 
padrão em português), a opção de menu 
com ícone  ¶ 

(A) abre a configuração de parágrafo.
(B) mostra a página no modo de 

impressão. 
(C) mostra os caracteres não imprimíveis no 

texto.
(D) abre a caixa de seleção de caracteres 

especiais.
(E) quebra linha e ajusta o cursor com a 

tabulação.

36. Assinale a alternativa que apresenta o 
modo de funcionamento utilizado por 
programas como BitTorrent e aplicativos 
VoIP que permitem que os usuários 
compartilhem arquivos ou dados entre si 
pela Internet.

(A) Bluetooth
(B) FTP 
(C) POP3 
(D) P2P
(E) B2B
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37. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de ataque de Internet equivalente a 
uma pichação.

(A) Web Drawning. 
(B) Defacement. 
(C) DDoS.
(D) Phishing. 
(E) PageBuster.

38. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de obtenção de uma senha secreta 
que não necessita de nenhuma ação do 
usuário detentor da senha.

(A) Armazenagem de teclas digitadas 
(B) Espionagem do teclado pela webcam 
(C) Tentativas de adivinhação.
(D) Captura enquanto se trafega na rede, sem 

estar criptografada.
(E) Observação dos cliques do mouse em 

teclados virtuais

39. Considerando o Navegador de internet 
Google Chrome, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Windows 7.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Ubuntu Linux.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Android.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional iOS.

(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) V – F – F – F.  
(D) V – V – F – V. 
(E) V – V – V – V. 

40. Considerando o mecanismo de busca de 
internet do Google, a colocação de uma 
frase entre aspas realiza qual ação?

(A) Pesquisa por uma frase exata e na ordem 
exata

(B) Pesquisa por uma frase exata sem 
autocorrigir gramaticalmente.

(C) Pesquisa por uma frase somente no idioma 
atual. 

(D) Pesquisa por uma citação da frase.
(E) Pesquisa por uma frase contendo as 

palavras em qualquer ordem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

41. A norma maior do Estado brasileiro, 
a Constituição Federal, estabelece no 
artigo quarto os princípios que regem 
as relações internacionais. Dentre esses 
princípios, está/estão:

(A) construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.

(B) a prevalência dos direitos humanos.
(C) a dignidade da pessoa humana.
(D) erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(E) promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

 
42. O artigo 5o da Constituição Federal 

enumera alguns direitos e deveres 
individuais e coletivos que devem ser 
preservados tanto pelo Estado como por 
particulares. Assinale a alternativa que 
apresenta um direito constitucionalmente 
previsto no referido artigo.

(A) É garantido o direito de herança.
(B) Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, inclusive aquelas 
de caráter sigiloso, mesmo que o sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

(C) A lei excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito quando 
não houver fundamento.

(D) É assegurado aos presos o respeito à 
integridade física, apenas.

(E) São admissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos.

 
43. O artigo 7o da Constituição Federal 

elenca uma série de direitos sociais que 
são garantidos aos cidadãos. Dentre 
esses direitos, está

(A) a garantia de salário inferior ao mínimo, para 
os que percebem remuneração variável.

(B) o décimo terceiro salário com base na 
remuneração parcial ou no valor da 
aposentadoria.

(C) a jornada de cinco horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva.

(D) o repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos sábados.
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(E) a remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cinquenta por cento 
à do normal.

44. É/são aplicada(s) qual(is) das seguintes 
disposições ao servidor público da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato 
eletivo? 

(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, esse servidor continuará 
a exercer seu cargo, emprego ou função.

(B) Investido no mandato de Prefeito, será 
afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe obrigatório optar pela sua 
remuneração.

(C) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, lhe 
será facultado optar pela sua remuneração.

(D)    Em qualquer caso que exija o afastamento 
para o exercício de mandato eletivo, seu 
tempo de serviço não será contado para 
todos os efeitos legais.

(E)   Para efeito de benefício previdenciário, 
no caso de afastamento, os valores serão 
determinados com base nos últimos cinco 
exercícios.

45. De acordo com o disposto na Constituição 
Federal de 1988, é incumbência da polícia 
federal

(A) o patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais.

(B) as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares.

(C) exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária dos estados.

(D) apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja 
prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei.

(E) o policiamento ostensivo e a preservação 
da ordem pública.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

46. Acerca dos direitos e vantagens do 
servidor público, assinale a alternativa 
correta.

(A) Eventualmente, o servidor receberá 
remuneração inferior ao salário mínimo.

(B) O servidor perderá a remuneração do dia 
em que faltar ao serviço, mesmo com motivo 
justificado.

(C) As faltas justificadas decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior poderão ser 
compensadas a critério da chefia imediata, 
sendo assim consideradas como efetivo 
exercício.

(D) O servidor em débito com o erário, que 
for demitido, exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
terá o prazo de trinta dias para quitar o 
débito. 

(E) O vencimento, a remuneração e o provento 
poderão ser objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial.

 
47. Além do vencimento, poderão ser 

pagas ao servidor vantagens como 
indenizações, gratificações e adicionais. 
Em relação a essas vantagens, assinale 
a alternativa correta.

(A) A ajuda de custo constitui um tipo de 
indenização concedida ao servidor.

(B) O pagamento de diárias não corresponde 
a um tipo de indenização concedida ao 
servidor.

(C) O auxílio-moradia não corresponde a um 
tipo de indenização concedida ao servidor.

(D) Conceder-se-á indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio de locomoção fornecido 
pelo Estado para a execução de serviços 
externos, por força das atribuições próprias 
do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento.

(E) Não será devida gratificação natalina ao 
servidor.
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48. O regime disciplinar impõe algumas 
proibições ao servidor público. Ao 
servidor é vedado

(A) tratar com urbanidade as pessoas.
(B) representar contra ilegalidade, omissão ou 

abuso de poder.
(C) guardar sigilo sobre assunto da repartição.
(D)    manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa.
(E) opor resistência injustificada ao andamento 

de documento e processo ou execução de 
serviço.

49. Dentre os poderes administrativos, está 
o poder de polícia, que pode ser definido 
como

(A) a prerrogativa concedida aos agentes 
administrativos de elegerem, entre várias 
condutas possíveis, a que traduz maior 
conveniência e oportunidade para o 
interesse público.

(B) o modo de atuar da autoridade administrativa 
que consiste em intervir no exercício 
das atividades individuais suscetíveis de 
fazer perigar interesses gerais, tendo por 
objeto evitar que se produzam, ampliem 
ou generalizem os danos sociais que a lei 
procura prevenir.

(C) a prerrogativa conferida à administração 
pública de editar atos gerais para 
complementar as leis e permitir a sua efetiva 
aplicação.

(D    o dever de agir conforme a moralidade e a 
impessoalidade.

(E)    o poder da administração pública de anular 
e revogar seus próprios atos.

50. Em relação à revogação e à anulação 
dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta.

(A) O judiciário pode entrar no mérito do ato 
administrativo.

(B) A Administração pública não pode declarar 
a nulidade dos seus próprios atos.

(C) A administração não pode revogar seus 
atos.

(D)   A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos.

(E) A administração não pode anular seus 
próprios atos ilegais, porque deles não se 
originam direitos.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

51. Acerca do Exame de corpo de delito e 
perícias em geral, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Os exames de corpo de delito somente 
poderão se realizados em dias úteis.

(B)  A confissão do acusado é suficiente para 
a comprovação das infrações penais que 
deixam vestígios.

(C)  As perícias em geral serão, em regra, 
realizadas por peritos oficiais, portadores 
de diploma de curso superior, não cabendo 
às partes formularem quesitos ou indicar 
assistente técnico.

(D)  Não sendo possível realizar o exame de 
corpo de delito, por haverem desaparecido 
os vestígios, tal prova poderá ser suprida 
pela prova testemunhal.

(E)  É obrigatória a juntada de fotografias, 
esquemas e desenhos, para acompanhar 
os laudos de que representem lesões.

52. O Código de Processo Penal trata, 
em seus artigos 69 a 91, da matéria de 
competência. Por conceito, competência 
é a delimitação do poder jurisdicional, 
ou seja, é a distribuição do poder/dever 
de julgar entre os juízos. Em relação 
à competência, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  No processo penal, a competência será 
definida, em regra, pelo local do domicílio 
do réu.

(B)  Havendo duas ou mais pessoas sendo 
acusadas do mesmo crime, a competência 
será fixada pela conexão.

(C)  Existindo conflito entre a competência do 
tribunal do júri e a de outro órgão da justiça 
comum, prevalecerá a competência do júri.

(D)  A  conexão e a continência importarão 
sempre na unidade de processo e 
julgamento.

(E)  No concurso entre a jurisdição comum e a 
do juízo da infância e juventude, prevalecerá 
a comum.
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53. São crimes que admitem a decretação da 
Prisão Temporária:

(A)  epidemia com resultado morte e crimes 
contra o sistema financeiro.

(B)  tráfico de drogas e posse de drogas para 
consumo pessoal.

(C)  homicídio doloso e ameaça.
(D)  estupro e homicídio culposo.
(E)  embriaguez ao volante e homicídio culposo.

54. Em um processo crime, a prisão 
preventiva do acusado foi decretada 
com base na garantia da ordem pública. 
Posteriormente, verificando que o 
réu tinha residência fixa, emprego 
lícito e bons antecedentes, o juiz 
revogou a prisão decretada ante a sua 
desnecessidade. Ocorre que, no curso da 
instrução criminal, uma das testemunhas 
arroladas pela acusação noticiou ao 
juízo que estava recebendo ameaças do 
acusado para que não comparecesse em 
juízo no dia da audiência ou iria morrer. 
Diante da situação apresentada, assinale 
a alternativa correta.

(A)  O juiz poderá decretar a prisão temporária 
do acusado até a realização da audiência 
de instrução.

(B)  Não poderá ser novamente decretada a 
prisão preventiva do acusado, porque a 
prisão já foi revogada uma vez no mesmo 
processo.

(C)  Somente poderá ser novamente decretada 
a prisão preventiva do acusado se houver 
uma das hipóteses de prisão em flagrante.

(D)  Poderá ser decretada novamente a prisão 
preventiva do acusado com fundamento na 
conveniência da instrução criminal.

(E)  Somente poderá ser decretada novamente 
a prisão preventiva se tratar-se de crime da 
competência do Tribunal do Júri.

55. Segundo a doutrina, prova é o conjunto 
de elementos produzidos pelas partes 
e/ou pelo Juiz, visando à formação do 
convencimento quanto a atos, fatos 
e circunstâncias. Nesse contexto, 
referente à matéria de provas prevista 
no Código de Processo Penal, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Antes de proferir a sentença, o Juiz pode, 
de ofício, determinar a realização de 
diligências complementares para esclarecer 
ponto relevante.

(B)  A prova obtida por meios ilícitos não será 
admitida no processo, porém aquelas que 
derivarem dela podem ser utilizadas.

(C)  O juiz, ao sentenciar o processo, pode 
fundamentar sua decisão exclusivamente 
com base nas provas produzidas em fase 
de inquérito policial.

(D)  O interrogatório, por se tratar de ato de 
defesa, não pode ser realizado novamente 
no mesmo processo.

(E)  O silêncio do acusado em seu interrogatório 
pode ser interpretado como confissão.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

56. O Código de Processo Penal estabelece 
que os peritos responderão os quesitos 
formulados. O documento no qual a 
autoridade policial determina a realização 
da perícia e encaminha os quesitos a 
serem respondidos é denominado

(A) Laudo Pericial.
(B) Parecer Técnico.
(C) Laudo Papiloscópico.
(D) Requisição de Perícia.
(E) Inquérito Policial.

57. Um indivíduo foi encontrado morto e a 
perícia foi acionada para levantamento 
de local de crime. Durante o exame 
perinecroscópico, o perito observou 
seis estojos de calibre .380 ACP próximo 
ao corpo e que os móveis do cômodo 
estavam em desalinho. Notou, ainda, 
quatro lesões perfurocontusas situadas 
no tórax do cadáver e uma na palma da 
mão direita. Diante dessas informações, 
é correto afirmar que a morte desse 
indivíduo se associa preliminarmente à

(A) morte acidental ao manusear arma de fogo.
(B) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurante.
(C) morte acidental mediante queda sucessiva 

sobre instrumento perfurocortante.
(D) morte natural de causas a serem 

determinadas durante a necroscopia.
(E) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurocontundente.
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58. Sobre o isolamento e a preservação de 
local de crime, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Visam garantir que o estado das coisas 
não seja alterado, proporcionando 
fidedignidade ao local e aos vestígios ali 
presentes, viabilizando sua idoneidade.

II. São de responsabilidade do perito 
criminal requisitado para o levantamento 
do local de crime.

III. Estão legalmente previstos, devendo ser 
providenciados pela autoridade policial.

IV. Constituem o início da Cadeia de 
Custódia.

V. Idealmente, devem ser realizados 
mediante o impedimento do acesso 
físico de pessoas não autorizadas ao 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I, III, IV e V.
(C) Apenas II, III e V.
(D) Apenas II, IV e V.
(E) Apenas I, II, III e IV.

59. Historicamente, a Criminalística recebeu 
muitos nomes sinonímicos, como Polícia 
Técnica, Policiologia e Ciência Policial. 
Porém começou a prevalecer o nome 
“criminalística” após ter sido o termo 
cunhado por

(A) Oscar Freire.
(B) Paul L. Kirk.
(C) Edmond Locard.
(D) Hans Gross.
(E) Gilberto Porto.

60. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um latrocínio ocorreu em um 
estacionamento de um supermercado, 
então o estacionamento compõe o local 
do crime.

II. Um imóvel em que uma vítima de 
sequestro permaneceu, ainda que por 
pouco tempo, pode ser considerado um 
local de crime.

III. A região onde se concentram entes 
materiais concretos sem relação com a 
conduta, com o resultado ou com o nexo 
de causalidade do fato típico, antijurídico 
e culpável deve ser considerada um local 
de crime.

IV. Uma área em que, aparente, necessária 
ou presumivelmente, tenham sido 
praticados atos materiais relacionados 
ao delito de interesse penal faz parte do 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) Apenas I, II e III.

61. O propósito da análise dos vestígios 
em um local de morte violenta, como 
de qualquer local de crime, é extrair 
informações relevantes para a elucidação 
do delito. Dentre essas informações, 
estimar quando a morte aconteceu é uma 
das mais relevantes. Com isso em mente, 
assinale a alternativa que NÃO apresenta 
um vestígio de interesse forense capaz 
de subsidiar uma estimativa do tempo de 
morte.

(A) O algor mortis.
(B) A temperatura do corpo.
(C) Larvas de insetos.
(D) Os fenômenos cadavéricos.
(E) A higidez cadavérica.

62. Considerando o vestígio no contexto 
do exame de local de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) O vestígio forjado é aquele que não está 
relacionado à conduta criminosa, sendo 
produzido de maneira não intencional.

(B) Os elementos irreais, vistos por um perito 
em síndrome de Burnout, são denominados 
vestígios ilusórios.

(C) O vestígio verdadeiro é o elemento material 
cujo autor teve a intenção de produzir com 
o intuito de dificultar a investigação que leve 
até ele.

(D) Indício, vestígio e evidência são 
termos sinônimos no âmbito pericial da 
criminalística.

(E) O vestígio, como material bruto constatado 
ou recolhido em local de crime, pode 
ser chamado de evidência quando suas 
análises apontam técnica e cientificamente 
sua relação com o crime.

63. Nove dias depois de um exame pericial, 
um perito médico legista pediu celeridade 
ao agente de necropsia quanto ao 
registro e à disponibilização das 
fotografias do procedimento, alegando 
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que o prazo legal para a expedição do 
laudo pericial venceria no dia seguinte. 
O experiente agente de necropsia pediu 
calma ao legista, arrazoando que o prazo 
para a expedição do laudo poderia ser 
prorrogado dada a excepcionalidade 
do caso, mediante requerimento. 
Considerando quem está com a razão, 
assinale a alternativa que corretamente 
dirimi a discordância pelos argumentos 
apontados.

(A) O médico legista está com a razão, vez 
que, legalmente, o prazo para a expedição 
é de 10 dias, improrrogáveis em qualquer 
circunstância.

(B) O agente de necropsia feriu o princípio da 
hierarquia ao questionar a razão do perito. 
Por esse motivo, ele está equivocado.

(C) Ambos estão corretos, pois, em regra, o 
prazo legal para a expedição do laudo 
pericial é de 10 dias, mas, em casos 
excepcionais e a requerimento dos peritos, 
o prazo pode ser prorrogado.

(D) De acordo com a norma em vigor, se os 
peritos não puderem formar logo juízo 
seguro ou fazer relatório completo de 
exame, ser-lhes-á concedido prazo de até 
cinco dias. Logo, ambos estão equivocados.

(E) Não há prazo para a expedição do 
laudo pericial, sendo a conclusão desse 
documento um ato discricionário do perito. 
Portanto nem o perito médico legista nem o 
agente de necropsia estão corretos.

64. Um policial civil apresentou, no 
protocolo do Instituto Técnico-Científico 
de Perícias do Rio Grande do Norte, 
uma arma de fogo para perícia. Um 
agente técnico forense recepcionou o 
material, conferiu suas características, 
classificou-o e guardou-o de acordo 
com as recomendações do órgão 
técnico para posterior distribuição para 
a análise pericial propriamente dita. Os 
procedimentos realizados pelo agente 
técnico forense representam as etapas

(A) iniciais da fase interna da cadeia de 
custódia.

(B) finais da fase externa da cadeia de custódia.
(C) iniciais da fase externa da cadeia de 

custódia.
(D) finais da fase interna da cadeia de custódia.
(E) intermediárias da fase externa da cadeia de 

custódia.

65. Quanto à classificação dos locais de 
crime, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um indivíduo é morto por disparos 
de arma de fogo dentro de uma cozinha, 
então essa cozinha compõe o local de 
crime imediato.

II. Em situações em que populares adentram 
as adjacências da área do fato (entre 
o local imediato e o grande ambiente 
exterior) e alteram a posição relativa 
das coisas, o local de crime mediato é 
inidôneo.

III. A privação do isolamento e a carência de 
preservação de local de crime permite, 
por si só, classificar um local de crime 
como idôneo.

IV. Apesar dos vestígios se concentrarem 
no local imediato, as áreas adjacentes 
a este, em continuidade geográfica e 
denominadas local mediato, podem 
conter vestígios relacionados ao fato 
sob investigação.

V. A idoneidade de um local de crime está 
relacionada à preservação do estado das 
coisas e à manutenção destas de forma 
inalterada até a perícia.

(A) Apenas II, III, IV e V.
(B) Apenas I, III e V.
(C) Apenas I, II, IV e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas III, IV e V.
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66. Um cadáver foi encontrado dentro de uma 
lagoa. A análise do local é imprescindível, 
pois

(A) é provável que a morte tenha se dado por 
asfixia por constrição do pescoço e apenas 
a perícia no local dos fatos pode buscar 
pelo objeto constritor (corda, fio, cinto, etc.).

(B) a água contida nos pulmões, na hipótese 
de afogamento, pode conter diatomáceas. 
A compatibilidade destas com aquelas 
encontradas na lagoa corroboraria a 
hipótese de que a asfixia em análise ocorreu 
naquele local.

(C) a morte estará relacionada ao soterramento 
da vítima por água, cabendo ao exame 
de local averiguar se o volume de água 
presente no local seria suficiente para a 
morte nessas circunstâncias.

(D) podem existir, na água da lagoa, elementos 
sólidos capazes de causar a sufocação 
direta, obstruindo as vias aéreas superiores, 
o que não seria concordante com a hipótese 
de morte violenta.

(E) podem estar presentes, às margens da 
lagoa, elementos que auxiliem na apuração 
dos fatos, como vestígios de atividade 
recreativa e laços utilizados na esganadura 
antes do corpo ser lançado à água.

67. Acerca da perícia em locais de morte 
por arma de fogo, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O número de disparos efetuados no local, 
entre outros elementos, pode permitir 
a diagnose diferencial entre suicídio e 
homicídio. A grande maioria dos suicídios 
cometidos por arma de fogo apresentam um 
único disparo, certeiro e fatal.

(B) A hipótese de suicídio ganha robustez 
quando, em um revólver, a posição da 
munição deflagrada é condizente com o 
último disparo realizado. Por esse motivo, 
é recomendada a tomada fotográfica do 
tambor na posição em que se encontrava 
na arma.

(C) Elementos relacionados a resíduos 
secundários do disparo de arma de fogo 
podem sugerir a distância, ainda que 
aproximada, do atirador em relação ao 
anteparo em que tais resíduos foram 
observados.

(D) A presença da arma do crime no local, 
por si só, sugere o suicídio. Mas a arma 
de fogo deve também estar presente em 
casos de morte por disparo acidental ou, 
eventualmente, nos casos de homicídio em 

que o autor forja o local “plantando” a arma 
na tentativa de confundir a investigação.

(E) Na morte acidental decorrente do disparo 
de arma de fogo em que o mecanismo de 
percussão foi acionado quando da queda 
da arma, é esperado que a trajetória e o 
trajeto do projétil sejam descendentes, já 
que, normalmente, o cano, no momento do 
disparo, está em posição mais alta que o 
ponto de impacto na superfície atingida.

NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

68. São documentos Odontolegais: 
(A) Parecer Técnico, Prontuário, Radiografias 

Periapicais.
(B) Atestado, Declaração de Comparecimento, 

Ficha Clínica.
(C) Notificação Compulsória, Atestado, Parecer 

Técnico.
(D) Contratos, Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido, Atestado.
(E) Notificação Compulsória, fotografias, 

laudos.

69. Sobre a atividade de Odontolegista 
junto aos IMLs, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O odontolegista pode analisar marcas de 
mordidas em vítimas de agressão física, 
comparando com arcadas dentárias de 
suspeitos de cometer um crime, e, a partir 
desse estudo, fornecer dados para que a 
justiça encontre o autor da lesão.

(B) O odontolegista pode, por meio dos registros 
dentários dos prontuários odontológicos 
de uma suposta vítima encontrada em 
adiantado estado de decomposição, fazer a 
identificação dessa vítima, chegando à sua 
identidade.

(C) O odontolegista pode fazer exame de DNA 
para identificar uma ossada em adiantado 
estado de putrefação, pois esse é um 
exame sem restrições para ser executado, 
com 100% de acerto.

(D) O odontolegista assina o laudo junto com 
o médico legista, cada um em sua área de 
atuação.

(E) O odontolegista é o profissional mais 
indicado para examinar lesões em dentes e/
ou cavidade oral.
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(D) Resíduos de tiro a curta distância, 
acumulados na pele e de grande valor 
pericial.

(E) Lesões na pele, típicas de local de entrada 
de corrente elétrica.

75. A imagem a seguir mostra uma lesão 
provocada por projétil de arma de fogo, a 
qual trata-se de

(A) lesão de saída, com bordas evertidas e 
orlas de contusão e enxugo.

(B) lesão de saída, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(C) lesão de entrada, com halo de 
esfumaçamento.

(D) lesão de entrada, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(E) lesão de entrada, com halo de tatuagem.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

70. São fenômenos transformativos 
conservadores:

(A) tanatopraxia e necromaquiagem.
(B) embalsamento e rigidez cadavérica.
(C) resfriamento e livores cadavéricos.
(D) saponificação e mumificação.
(E) mancha verde abdominal e circulação 

póstuma de Brouardel.

71. Considera-se lesão corporal, EXCETO
(A) ofender a integridade corporal ou a saúde 

de outrem.
(B) oferecer veneno a um desafeto, o que 

entretanto não provocou a morte.
(C) contusão.
(D) úlcera do estômago perfurada, resultante 

de gastrite crônica e com muita dor.
(E) trauma provocando lesão interna, mas sem 

nenhum sinal externo.

72. Os órgãos fígado, baço, rins e estômago, 
na topografia habitual, localizam-se no 
corpo humano, respectivamente:

(A) à esquerda; à direita; à direita e à esquerda; 
à direita.

(B) no dorso; à direita; à direita; à direita e à 
esquerda.

(C) à direita; à esquerda; à direita e à esquerda; 
à esquerda.

(D) no dorso; à direita; à esquerda; à direita.
(E) à esquerda; na pelve; à direita e esquerda; 

à esquerda.

73. Um condutor de motocicleta é atingido, 
durante chuva e em plena via pública, 
por um raio e sofre morte imediata. Esse 
tipo de morte é denominado

(A) eletroplessão.
(B) radioplessão.
(C) fulminação.
(D) eletricidade industrial fatal.
(E) eletroplessão atmosférica.

74. O que são manchas de hipóstases?
(A) O acúmulo de sangue na periferia do 

cadáver, devido à pressão interna pelos 
gases da putrefação.

(B) Manchas escuras na esclerótica (branco do 
olho), devido à semiabertura dos olhos no 
cadáver.

(C) A acumulação de manchas nas partes em 
declive (mais baixas) do cadáver, devido à 
deposição do sangue.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

76. Na morte provocada por ingestão 
de pequena quantidade do agente 
químico conhecido popularmente como 
“chumbinho”, que foi proibido no país, 
pela ANVISA, mas que ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares,

(A) a causa da morte é a ação cáustica, pois o 
produto foi ingerido.

(B) a causa da morte é envenenamento.
(C) a causa da morte pode ser dada como 

natural pelos socorristas, se a vítima tinha 
doença prévia grave e estava em fase 
terminal de vida.

(D) a causa da morte pode ser dada como 
natural, se a vítima for devidamente 
socorrida e morrer durante o período de 
recuperação.

(E) se a vítima sobreviver após o socorro 
hospitalar, comprova-se que não houve 
envenenamento.

77. O que é marca elétrica de Jellinek?
(A) Produto da descarga elétrica industrial, na 

região de saída da descarga elétrica.
(B) Produto da descarga elétrica atmosférica 

(raio), às vezes presente na região de saída 
da descarga elétrica.

(C) Uma tatuagem identificadora de 
determinados grupos criminosos, produzida 
em presídios com descarga elétrica de 
baixa voltagem.

(D) Lesão da pele, indolor, de consistência 
endurecida, com bordas elevadas e cor 
branco-amarelada, presente no local de 
entrada da eletricidade industrial.

(E) Lesões puntiformes nas pleuras pulmonares 
e no pericárdio, procedentes de fenômenos 
vasomotores, comuns em vítimas de asfixia 
por constricção externa do pescoço.

78. Na morte por sufocação direta, qual é o 
mecanismo?

(A) Oclusão da entrada de ar na via respiratória.
(B) Compressão do tórax, impedindo a expansão 

e, em consequência, a respiração.
(C) Desprendimento de coágulo sanguíneo 

dos membros inferiores, que vai obstruir o 
tronco arterial pulmonar.

(D) Compressão externa do pescoço, por meio 
de um laço apertado.

(E) Acúmulo de monóxido de carbono, gás tóxico 
que, se presente em grande quantidade no 
sangue, impede as trocas gasosas.

79. Quanto ao afogamento branco, é                 
correto afirmar que

(A) a denominação decorre do descolamento 
da epiderme, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(B) a denominação decorre da pele anserina 
acentuada, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(C) a morte ocorre rapidamente, por trauma do 
crânio, antes de ocorrer aspiração de água.

(D) a morte ocorre rapidamente por inibição 
cardiorrespiratória, antes de se aspirar a 
água.

(E) os pulmões estão acentuadamente 
encharcados por água e pálidos.

80. Uma gestante de sete meses decide 
golpear o abdome com um bastão 
de madeira, para matar o feto. Ela foi 
internada em hospital, com dores, e no 
dia seguinte deu à luz a um feto morto, 
com sinais de morte muito recente. Esse 
caso caracteriza um crime de

(A) homicídio.
(B) lesão corporal.
(C) atentado violento ao pudor.
(D) aborto.
(E) infanticídio.
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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.

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: 

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 no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
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.

Nome do Candidato  Inscrição
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Informática 21 a 40

Noções de Direito Constitucional 41 a 45

Noções de Direito Administrativo 46 a 50

Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal 51 a 55

Noções de Criminalística 56 a 67

Noções de Odontologia Legal 68 a 69

Noções de Medicina Legal 70 a 80
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CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  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. Qual é o tipo de lesão causada por projétil de arma de fogo (PAF) e quais são os efeitos primários 
do tiro? Dentre esses efeitos, descreva os tipos das “orlas” formadas pela lesão por PAF. 

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________
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16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

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

20 ANOS SEM DIANA: MORTE DA PRINCESA 
DEIXOU MUNDO DE LUTO E ABALOU A 

MONARQUIA

Lady Di morreu no dia 31 de agosto de 1997 
em um trágico acidente de carro; apesar de 
não ter direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, britânicos 
exigiram uma homenagem à altura daquela 
que foi o símbolo de uma geração

No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris. Durante uma semana, até o funeral 
acompanhado por uma multidão, o Reino 
Unido passou por um momento de luto sem 
precedentes que estremeceu a monarquia.

Divorciada há um ano do príncipe Charles, 
a mulher de 36 anos e seu namorado, o 
produtor de cinema egípcio Dodi Al-Fayed, 
foram perseguidos durante todo o verão no 
Mediterrâneo pelos paparazzi.

No dia 30 de agosto, o casal chegou durante 
a tarde a Paris e foi jantar no Ritz, um hotel 
de luxo na Praça Vendôme, antes de tentar 
deixar o local de modo discreto por volta da 
meia-noite em um Mercedes. Perseguido por 
fotógrafos que estavam em uma motocicleta, 
o automóvel entrou em alta velocidade em um 
túnel e bateu em uma pilastra de cimento. 

Diana foi retirada pelas equipes de 
emergência do Mercedes destruído. Dodi 
Al-Fayed e o motorista, que segundo a 
investigação tinha um nível elevado de álcool 
no sangue, morreram na hora. O segurança 
ficou gravemente ferido. Sete fotógrafos 
foram detidos. No dia seguinte, as fotos do 
acidente foram vendidas para revistas por US$ 
1 milhão. A princesa, que sofreu uma grave 
hemorragia interna, foi transportada para o 
hospital Pitié-Salpêtrière. Às 4h, foi declarada 
morta. O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em Balmoral, 
na Escócia, onde o duque de Edimburgo, o 

príncipe Charles e seus filhos, os príncipes 
William, então com 15 anos, e Harry, de 12, 
passavam o verão.

“PRINCESA DO POVO”
O Reino Unido acordou de luto. Sem conter 

as lágrimas, centenas de londrinos começaram 
a depositar flores diante dos Palácios de 
Buckingham e Kensington, a residência da 
princesa. Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista Tony 
Blair, prestou uma homenagem à "princesa do 
povo".

O mundo inteiro expressou consternação 
com a morte. O presidente americano, Bill 
Clinton, disse que estava "profundamente 
entristecido". Na Índia, madre Teresa rezou 
por Diana. Michael Jackson, "consternado", 
cancelou um show na Bélgica.

Os paparazzi foram os primeiros acusados. 
O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou os 
tablóides, que segundo ele tinham "sangue 
nas mãos". Criticada, a imprensa popular 
elevou Diana ao patamar de ícone. "Nasceu 
lady. Depois foi nossa princesa. A morte fez 
dela uma santa", escreveu o Daily Mirror.

O fervor popular era cada vez maior [...] 

MONARQUIA
A organização do funeral foi um quebra-

cabeças. Desde seu divórcio, Lady Di não tinha 
mais direito ao título de alteza real ou a uma 
cerimônia nacional. Mas os britânicos exigiam 
uma homenagem à altura de sua "rainha dos 
corações".

O descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava o 
silêncio da família real, que permaneceu 
entrincheirada em Balmoral. Furiosos com a 
ausência de uma bandeira a meio mastro no 
Palácio de Buckingham, os jornais exigiam um 
discurso da rainha aos súditos. "A família real 
nos abandonou", criticou o jornal The Sun.

"Ferida", Elizabeth II se resignou a prestar 
uma homenagem a uma nora que nunca 
desejou, em uma mensagem exibida na 
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televisão - a segunda em 45 anos de reinado 
-, antes de se inclinar publicamente diante 
do caixão. ”Se os Windsor não aprenderem 
a lição, não vão apenas enterrar Diana, mas 
também o seu futuro", advertiu o jornal The 
Guardian.

Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos se 
declarava a favor da abolição da monarquia. 
No dia seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em silêncio, 
interrompido apenas pelo choro dos presentes 
e pelo som dos sinos.

Cabisbaixos, William e Harry caminharam 
atrás do caixão, ao lado do príncipe Charles, 
do duque de Edimburgo, o príncipe Philip, e 
do conde Spencer, diante dos olhares de 2,5 
bilhões telespectadores ao redor do mundo. 
Na abadia de Westminster, 2 mil convidados, 
entre eles Hillary Clinton, Tony Blair, Luciano 
Pavarotti, Margaret Thatcher e Tom Cruise, 
assistiram à cerimônia. Elton John interpretou 
a canção "Candle in the Wind", com uma 
alteração na letra para homenagear Diana.

Durante a tarde, a princesa foi sepultada em 
uma cerimônia privada em Althorp, noroeste 
de Londres. Desde então, descansa em um 
túmulo em uma ilha que foi a residência de sua 
família. 
 O Estado de S.Paulo. 31 Agosto 2017. 

1. Quais são as tipologias textuais 
predominantes no texto?

(A) Descrição e injunção. 
(B) Exposição e narração.
(C) Injunção e argumentação.
(D) Narração e injunção. 
(E) Argumentação e descrição. 

2. “[...] o então primeiro-ministro, o 
trabalhista Tony Blair, prestou uma 
homenagem à ‘princesa do povo’.” / “O 
descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava 
o silêncio da família real [...]”. Assinale 
a alternativa correta quanto ao acento 
indicativo de crase presente nos 
fragmentos apresentados.

(A) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo substantivo, com o artigo 
feminino “a” antes de “princesa do povo”. 
No segundo, a crase ocorre por tratar-se de 
locução conjuntiva.

(B) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo verbo, com o artigo feminino “a” 
antes de “princesa do povo”. No segundo, 
a crase ocorre para atender à regência do 
verbo “aumentava”.

(C) No primeiro fragmento, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “prestou”, 
já que quem presta algo sempre presta a 
alguém. No segundo, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “aumentava”.

(D) Nos dois fragmentos, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelos verbos, com o artigo feminino 
“a” antes de “princesa do povo” e de 
“medida”.

(E) No primeiro fragmento, a crase é facultativa. 
No segundo, a crase ocorre por se tratar de 
locução conjuntiva.

3. Em “‘Lady Di [...] apesar de não ter 
direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, 
britânicos exigiram uma homenagem à 
altura daquela [...]” e em “Se os Windsor 
não aprenderem a lição, não vão apenas 
enterrar Diana, mas também o seu 
futuro”, as conjunções em destaque 
expressam, respectivamente,

(A) concessão e oposição.
(B) ambas expressam oposição.
(C) concessão e adição.
(D) causa e adição.
(E) causa e oposição.

4. Em ‘“Nasceu lady. Depois foi nossa 
princesa. A morte fez dela uma santa’, 
escreveu o Daily Mirror.”, as expressões 
em destaque funcionam como

(A) predicativo. 
(B) sujeito.
(C) predicado.
(D) adjunto adverbial.
(E) adjunto adnominal.
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5. Assinale a alternativa na qual o “que” 
NÃO retoma o termo antecedente. 

(A) “Perseguido por fotógrafos que estavam em 
uma motocicleta [...]”

(B) “[...] o motorista, que segundo a investigação 
tinha um nível elevado de álcool no sangue 
[...]”

(C) “[...] um momento de luto sem precedentes 
que estremeceu a monarquia.”

(D) “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos 
se declarava [...]”

(E) “[...] se resignou a prestar uma homenagem 
a uma nora que nunca desejou [...]”

6. Assinale a alternativa em que a linguagem 
é usada metaforicamente.

(A)  “O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou 
os tablóides, que segundo ele tinham 
‘sangue nas mãos”’.

(B)  “No dia seguinte, quase um milhão de 
pessoas acompanharam o cortejo fúnebre 
em silêncio [...]”

(C)  “No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris.”

(D)  “No dia 30 de agosto, o casal chegou 
durante a tarde a Paris e foi jantar [...]”

(E)  “O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em 
Balmoral [...]”

7. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava “profundamente 
entristecido”. Na Índia, madre Teresa 
rezou por Diana. Michael Jackson, 
“consternado”, cancelou um show 
na Bélgica.”, as aspas presentes em 
“profundamente entristecido” e em 
“consternado” foram utilizadas para

(A) imprimir ironia às expressões. 
(B) sinalizar a citação de palavras que não 

pertencem ao autor do texto.
(C) destacar palavras e expressões fora de 

seus contextos de uso. 
(D) marcar o uso de neologismo e de  

estrangeirismo. 
(E) marcar o título de obras literárias.

8. “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro 
britânicos  se   declarava a favor 
da abolição da monarquia. No dia 
seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em 
silêncio [...]”. Assinale a alternativa 

correta quanto ao que se afirma a respeito 
dos verbos em destaque no fragmento 
apresentado.

(A) “declarava” está no singular para concordar 
com “uma pesquisa”, e “acompanharam” 
está no singular para concordar com 
“pessoas”. 

(B) “declarava” deveria estar no plural para 
concordar com “quatro britânicos”, e 
“acompanharam” deveria estar no singular 
para concordar com “um milhão”.

(C) “declarava” está no singular para concordar 
com “um”, e “acompanharam” está no plural 
para concordar com “pessoas”.

(D) Ambos os verbos deveriam estar no singular 
para concordar com os sujeitos pospostos 
“abolição da monarquia” e “cortejo fúnebre”, 
respectivamente.

(E) Ambos os verbos deveriam estar no plural 
para concordar com “quatro britânicos” e 
“pessoas”, respectivamente.

9. Em “Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista 
Tony Blair, prestou uma homenagem à 
‘princesa do povo’”, a palavra que mais 
se aproxima do sentido do termo em 
destaque utilizado nesse contexto é

(A) reprimida.
(B) concebida.
(C) realçada.
(D) tomada.
(E) destacada.

10. Em “No dia 31 de agosto de 1997, a 
princesa Diana morreu em um acidente 
de trânsito em Paris. Durante uma 
semana, até o funeral [...]”, as vírgulas 
foram utilizadas para 

(A) separar termos de mesmo valor sintático. 
(B) enfatizar e separar orações coordenadas. 
(C) isolar adjunto adnominal antecipado. 
(D) isolar adjunto adverbial antecipado.
(E) isolar aposto. 

11. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava ‘profundamente 
entristecido’”, as palavras 
“profundamente” e “entristecido” são 
formadas, respectivamente, por

(A) derivação sufixal e composição por 
justaposição.

(B) derivação sufixal e derivação prefixal. 
(C) derivação sufixal e derivação parassintética.
(D) derivação parassintética e composição por 

aglutinação.
(E) derivação sufixal e derivação sufixal.
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12. Em relação à acentuação das palavras 
“residência” e “cerimônia”, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Ambas as palavras são proparoxítonas, por 
isso são acentuadas graficamente.

(B) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente, por isso 
são acentuadas graficamente.

(C) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo decrescente, por 
isso são acentuadas graficamente.

(D) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em hiato, por isso são 
acentuadas graficamente.

(E) Ambas as palavras são oxítonas terminadas 
em ditongo crescente, por isso são 
acentuadas graficamente.

13. Assinale a alternativa em que o primeiro 
termo apresenta, em sua estrutura, dois 
dígrafos e o segundo termo apresenta 
um hiato. 

(A) Acompanhado / hemorragia.
(B) Precedentes / divorciada.
(C) Perseguidos / automóvel.
(D) Chegou / destruído. 
(E) Morreram / Reino.

14. Assinale a alternativa cujo vocábulo 
apresenta corretamente as mesmas 
regras ortográficas da formação do 
plural do termo “quebra-cabeças”.

(A) Vira-latas.
(B) Manga-rosas.
(C) Guarda-noturnos.
(D) Bomba-relógios.
(E) Peixe-espadas.

15. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um adjetivo e um 
advérbio.

(A) Morte / morreu.
(B) Homenagem / homenagear.
(C) Divorciada / divórcio.
(D) Grave / gravemente.
(E) Consternado / consternação

16. Nas orações “[...] escreveu o Daily 
Mirror[...]”, “[...] criticou o jornal The 
Sun[...]” e “[...] advertiu o jornal The 
Guardian[...]”, tem-se

(A) predicado nominal e sujeito composto.
(B) predicado nominal e sujeito simples 

posposto.
(C) predicado nominal e sujeito desinencial.
(D) predicado verbal e sujeito desinencial.
(E) predicado verbal e sujeito simples posposto.

17. Assinale a alternativa que constitui um 
estrangeirismo.

(A) Windsor.
(B) Entrincheirada.
(C) Cabisbaixos.
(D) Telespectadores.
(E) Paparazzi.

18. Sobre o título do texto, “20 anos sem 
Diana: Morte da princesa deixou o mundo 
de luto e abalou a monarquia”, é correto 
afirmar que ele possui

(A) uma oração com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(B) duas orações com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(C) três orações, sendo uma explicativa e duas 
com relação lógico-semântica de adição 
entre si.

(D) três orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.

(E) duas orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.

19. Assinale a alternativa em que o termo 
rege a mesma preposição que o termo 
“perseguido”.

(A) Insensível.
(B) Carecido.
(C) Misericordioso.
(D) Ansioso.
(E) Prejudicial.

20. De acordo com o texto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Diana divorciou-se do príncipe Charles e, 
por ela ser “[...] a segunda (nora) em 45 
anos de reinado [...]”, era indesejada pela 
rainha Elizabeth II. 

(B) O irmão da princesa culpou, pela morte dela, 
o fervor popular que elevou-a ao patamar de 
ícone, assim como escreveu o Daily Mirror.

(C)  Dodi Al-Fayed, com nível elevado de álcool 
no sangue, morreu na hora, juntamente com 
o motorista, já o segurança ficou gravemente 
ferido.

(D)  Dois grandes nomes da música popular 
prestaram homenagens à princesa: Michael 
Jackson e Tom Cruise, que interpretou a 
canção "Candle in the Wind".

(E)  Um milhão de pessoas compareceu ao 
cortejo fúnebre, enquanto 2,5 bilhões de 
pessoas acompanharam pela TV.
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INFORMÁTICA
 
21. Assinale a alternativa que apresenta  

valor equivalente a Um Gigabyte.
(A) 1024 Megabytes.
(B) 1024 Kbytes. 
(C) 1024 Bytes.
(D) 28  Megabytes.
(E) 0,2 Terabyte.

22. Assinale a alternativa que apresenta 
uma limitação inerente a todos os 
processadores de 32 bits.

(A) São capazes de acessar apenas 4GB de 
memória RAM. 

(B) São impossibilitados de usar vários núcleos 
de processamento.

(C) Possuem limitação a HDs de até 
40Gb.  

(D) Não suportam portas USB.
(E) Possuem Limitação relacionada à 

velocidade de transferência WIFI.

23. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado ao cabo descrito a seguir:
“Não prejudica o fluxo de ar dentro do 
gabinete. Os cabos podem ter até um 
metro de comprimento e cada porta 
suporta um único dispositivo.”

(A) Par trançado.  
(B) IDE. 
(C) Coaxial. 
(D) Flat.
(E) SATA.

24. Assinale a alternativa que apresenta 
extensões de arquivos de áudio.

(A) .mp3 e .doc
(B) .mp4 e .xls
(C) .avi e .jpg
(D) .wav e .ppt
(E) .ogg e .wma

25. Assinale a alternativa que apresenta 
o dispositivo que utiliza a  tecnologia 
descrita a seguir.

“Pequenas quantidades de gás neon e 
xenon são depositadas em pequenas 
câmaras seladas, entre duas placas 
de vidro. Cada câmara contém dois 
eletrodos (um deles protegido por uma 
camada isolante) e também uma camada 
de fósforo (similar ao fósforo usado nos 
monitores CRT)”.

(A) Monitores LCD.
(B) Monitores de Plasma.
(C) Monitores OLED.
(D) Projetores Multimídia. 
(E) Scanner de mesa. 

26. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1.  DVD.
2.  Disquete.
3.  Pen Drive.

(   )   Também é chamado de disco Flexível. 
(   )  Utiliza a porta USB.
(   )  Pode ser gravado apenas uma vez em 

algumas versões.
(   )  Utiliza memória Flash.
(   )  É um dispositivo de armazenamento 

Óptico.

(A) 2 – 3 – 1 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 1 – 3 – 1.  
(C) 1 – 1 – 2 – 3 – 1.   
(D) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
(E) 2 – 3 – 1 – 2 – 2.

27. Arquivos com a extensão .gz são 
relacionados

(A) a Áudio.
(B) a Vídeo.
(C) ao Google. 
(D) à Internet.
(E) a Arquivos compactados. 

28. Uma forma de evitar falhas em arquivos 
é utilizar um sistema, no qual haja dois 
HDs, e o segundo armazene uma cópia 
atualizada do conteúdo do primeiro. 
Assinale a alternativa que apresenta 
essa tecnologia.

(A) Partição Oculta.  
(B) Backup em Nuvem. 
(C) RAID 1. 
(D) HD Externo.
(E) Recuperação do Sistema Operacional.

29. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um ambiente de Área de 
Trabalho (interface gráfica ou ambiente 
X) existente para sistemas operacionais 
baseados em Linux.

(A) KDE 
(B) Gnome 
(C) XFCE 
(D) Unity
(E) Xtreme
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30. Em um sistema operacional baseado em 
Linux, o que faz o comando de terminal: 
ifconfig?

(A) É utilizado para listar arquivos de 
configuração.

(B) É utilizado para abrir as configurações do 
sistema. 

(C) É um comando inválido.  
(D) É utilizado para configurar e inspecionar 

interfaces de rede.
(E) É utilizado para configurar uma impressora.

31. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa 
que descreve corretamente a função: 
FRAÇÃOANO

(A) Calcula a fração de ano que representa 
o número de dias inteiros entre duas 
datas.  

(B) Calcula, para o período de um ano, a fração 
do valor informado.

(C) Calcula, para o período de um ano, a 
diferença entre duas frações. 

(D) Retorna a fração de tempo consumida entre 
o início do ano e uma determinada data.

(E) Retorna a fração de tempo faltante entre 
uma determinada data e o fim do ano.

32. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta o caminho de passos que pode 
ser feito para criar um gráfico de bolhas.

(A) Na guia “Inserir”, no grupo “gráficos”, clique 
em “Outros Gráficos”, clique em “Bolhas”.

(B) Na guia “Inserir”, no grupo “Outros Gráficos”, 
clique em “Outros”, clique em “Bolhas”.

(C) Na guia “Revisão”, no grupo “gráficos”, 
clique em “Novos Gráficos”, clique em 
“Bolhas”.

(D) Na guia “Revisão”, no grupo “Recursos 
Gráficos”, clique em “Outros Gráficos”, 
clique em “Bolhas”.

(E) Na guia “Dados”, no grupo “Inserir”, clique 
em “Gráficos”, clique em “Bolhas”.

33. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, Instalação 
padrão em português), a tecla de atalho:  
Ctrl+Del elimina

(A) o texto até o final da palavra. 
(B) o texto até o início da palavra.
(C) o texto até o final da frase. 
(D) o texto até o final do parágrafo. 
(E) a palavra onde se encontra o cursor.

34. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer ( Versão 5 Instalação 
padrão em português), a opção de menu 
com ícone  ¶ 

(A) abre a configuração de parágrafo.
(B) mostra a página no modo de 

impressão. 
(C) mostra os caracteres não imprimíveis no 

texto.
(D) abre a caixa de seleção de caracteres 

especiais.
(E) quebra linha e ajusta o cursor com a 

tabulação.

35. Assinale a alternativa que apresenta o 
modo de funcionamento utilizado por 
programas como BitTorrent e aplicativos 
VoIP que permitem que os usuários 
compartilhem arquivos ou dados entre si 
pela Internet.

(A) Bluetooth
(B) FTP 
(C) POP3 
(D) P2P
(E) B2B

36. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de ataque de Internet equivalente a 
uma pichação.

(A) Web Drawning. 
(B) Defacement. 
(C) DDoS.
(D) Phishing. 
(E) PageBuster.

37. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de obtenção de uma senha secreta 
que não necessita de nenhuma ação do 
usuário detentor da senha.

(A) Armazenagem de teclas digitadas 
(B) Espionagem do teclado pela webcam 
(C) Tentativas de adivinhação.
(D) Captura enquanto se trafega na rede, sem 

estar criptografada.
(E) Observação dos cliques do mouse em 

teclados virtuais
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38. Considerando o Navegador de internet 
Google Chrome, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Windows 7.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Ubuntu Linux.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Android.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional iOS.

(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) V – F – F – F.  
(D) V – V – F – V. 
(E) V – V – V – V. 

39. Considerando o mecanismo de busca de 
internet do Google, a colocação de uma 
frase entre aspas realiza qual ação?

(A) Pesquisa por uma frase exata e na ordem 
exata

(B) Pesquisa por uma frase exata sem 
autocorrigir gramaticalmente.

(C) Pesquisa por uma frase somente no idioma 
atual. 

(D) Pesquisa por uma citação da frase.
(E) Pesquisa por uma frase contendo as 

palavras em qualquer ordem.

40. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado aos endereços compostos 
por 4 blocos de 8 bits (32 bits no total), 
nos quais cada bloco é representado por 
números de 0 a 255.

(A) MAC 
(B) PCI  
(C) PCI Express
(D) IPV4
(E) IPV6

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
 
41. O artigo 5o da Constituição Federal 

enumera alguns direitos e deveres 
individuais e coletivos que devem ser 
preservados tanto pelo Estado como por 
particulares. Assinale a alternativa que 
apresenta um direito constitucionalmente 
previsto no referido artigo.

(A) É garantido o direito de herança.
(B) Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, inclusive aquelas 
de caráter sigiloso, mesmo que o sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

(C) A lei excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito quando 
não houver fundamento.

(D) É assegurado aos presos o respeito à 
integridade física, apenas.

(E) São admissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos.

 
42. O artigo 7o da Constituição Federal 

elenca uma série de direitos sociais que 
são garantidos aos cidadãos. Dentre 
esses direitos, está

(A) a garantia de salário inferior ao mínimo, para 
os que percebem remuneração variável.

(B) o décimo terceiro salário com base na 
remuneração parcial ou no valor da 
aposentadoria.

(C) a jornada de cinco horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva.

(D) o repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos sábados.

(E) a remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cinquenta por cento 
à do normal.

43. É/são aplicada(s) qual(is) das seguintes 
disposições ao servidor público da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato 
eletivo? 

(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, esse servidor continuará 
a exercer seu cargo, emprego ou função.

(B) Investido no mandato de Prefeito, será 
afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe obrigatório optar pela sua 
remuneração.

(C) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, lhe 
será facultado optar pela sua remuneração.

(D)    Em qualquer caso que exija o afastamento 
para o exercício de mandato eletivo, seu 
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tempo de serviço não será contado para 
todos os efeitos legais.

(E)   Para efeito de benefício previdenciário, 
no caso de afastamento, os valores serão 
determinados com base nos últimos cinco 
exercícios.

44. De acordo com o disposto   na   
Constituição Federal de 1988, é 
incumbência da polícia federal

(A) o patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais.

(B) as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares.

(C) exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária dos estados.

(D) apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja 
prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei.

(E) o policiamento ostensivo e a preservação 
da ordem pública.

45. A norma maior do Estado brasileiro, 
a Constituição Federal, estabelece no 
artigo quarto os princípios que regem 
as relações internacionais. Dentre esses 
princípios, está/estão:

(A) construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.

(B) a prevalência dos direitos humanos.
(C) a dignidade da pessoa humana.
(D) erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(E) promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
 
46. Além do vencimento, poderão ser 

pagas ao servidor vantagens como 
indenizações, gratificações e adicionais. 
Em relação a essas vantagens, assinale 
a alternativa correta.

(A) A ajuda de custo constitui um tipo de 
indenização concedida ao servidor.

(B) O pagamento de diárias não corresponde 
a um tipo de indenização concedida ao 
servidor.

(C) O auxílio-moradia não corresponde a um 
tipo de indenização concedida ao servidor.

(D) Conceder-se-á indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio de locomoção fornecido 
pelo Estado para a execução de serviços 
externos, por força das atribuições próprias 
do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento.

(E) Não será devida gratificação natalina ao 
servidor.

 
47. O regime disciplinar impõe algumas 

proibições ao servidor público. Ao 
servidor é vedado

(A) tratar com urbanidade as pessoas.
(B) representar contra ilegalidade, omissão ou 

abuso de poder.
(C) guardar sigilo sobre assunto da repartição.
(D)    manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa.
(E) opor resistência injustificada ao andamento 

de documento e processo ou execução de 
serviço.

48. Dentre os poderes administrativos, está 
o poder de polícia, que pode ser definido 
como

(A) a prerrogativa concedida aos agentes 
administrativos de elegerem, entre várias 
condutas possíveis, a que traduz maior 
conveniência e oportunidade para o 
interesse público.

(B) o modo de atuar da autoridade administrativa 
que consiste em intervir no exercício 
das atividades individuais suscetíveis de 
fazer perigar interesses gerais, tendo por 
objeto evitar que se produzam, ampliem 
ou generalizem os danos sociais que a lei 
procura prevenir.

(C) a prerrogativa conferida à administração 
pública de editar atos gerais para 
complementar as leis e permitir a sua efetiva 
aplicação.

(D    o dever de agir conforme a moralidade e a 
impessoalidade.

(E)    o poder da administração pública de anular 
e revogar seus próprios atos.
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49. Em relação à revogação e à anulação 
dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta.

(A) O judiciário pode entrar no mérito do ato 
administrativo.

(B) A Administração pública não pode declarar 
a nulidade dos seus próprios atos.

(C) A administração não pode revogar seus 
atos.

(D)   A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos.

(E) A administração não pode anular seus 
próprios atos ilegais, porque deles não se 
originam direitos.

50. Acerca dos direitos e vantagens do 
servidor público, assinale a alternativa 
correta.

(A) Eventualmente, o servidor receberá 
remuneração inferior ao salário mínimo.

(B) O servidor perderá a remuneração do dia 
em que faltar ao serviço, mesmo com motivo 
justificado.

(C) As faltas justificadas decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior poderão ser 
compensadas a critério da chefia imediata, 
sendo assim consideradas como efetivo 
exercício.

(D) O servidor em débito com o erário, que 
for demitido, exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
terá o prazo de trinta dias para quitar o 
débito. 

(E) O vencimento, a remuneração e o provento 
poderão ser objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

51. O Código de Processo Penal trata, 
em seus artigos 69 a 91, da matéria de 
competência. Por conceito, competência 
é a delimitação do poder jurisdicional, 
ou seja, é a distribuição do poder/dever 
de julgar entre os juízos. Em relação 
à competência, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  No processo penal, a competência será 
definida, em regra, pelo local do domicílio 
do réu.

(B)  Havendo duas ou mais pessoas sendo 
acusadas do mesmo crime, a competência 
será fixada pela conexão.

(C)  Existindo conflito entre a competência do 
tribunal do júri e a de outro órgão da justiça 
comum, prevalecerá a competência do júri.

(D)  A  conexão e a continência importarão 
sempre na unidade de processo e 
julgamento.

(E)  No concurso entre a jurisdição comum e a 
do juízo da infância e juventude, prevalecerá 
a comum.

52. São crimes que admitem a decretação da 
Prisão Temporária:

(A)  epidemia com resultado morte e crimes 
contra o sistema financeiro.

(B)  tráfico de drogas e posse de drogas para 
consumo pessoal.

(C)  homicídio doloso e ameaça.
(D)  estupro e homicídio culposo.
(E)  embriaguez ao volante e homicídio culposo.

53. Em um processo crime, a prisão 
preventiva do acusado foi decretada 
com base na garantia da ordem pública. 
Posteriormente, verificando que o 
réu tinha residência fixa, emprego 
lícito e bons antecedentes, o juiz 
revogou a prisão decretada ante a sua 
desnecessidade. Ocorre que, no curso da 
instrução criminal, uma das testemunhas 
arroladas pela acusação noticiou ao 
juízo que estava recebendo ameaças do 
acusado para que não comparecesse em 
juízo no dia da audiência ou iria morrer. 
Diante da situação apresentada, assinale 
a alternativa correta.

(A)  O juiz poderá decretar a prisão temporária 
do acusado até a realização da audiência 
de instrução.

(B)  Não poderá ser novamente decretada a 
prisão preventiva do acusado, porque a 
prisão já foi revogada uma vez no mesmo 
processo.

(C)  Somente poderá ser novamente decretada 
a prisão preventiva do acusado se houver 
uma das hipóteses de prisão em flagrante.

(D)  Poderá ser decretada novamente a prisão 
preventiva do acusado com fundamento na 
conveniência da instrução criminal.

(E)  Somente poderá ser decretada novamente 
a prisão preventiva se tratar-se de crime da 
competência do Tribunal do Júri.
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54. Segundo a doutrina, prova é o conjunto 
de elementos produzidos pelas partes 
e/ou pelo Juiz, visando à formação do 
convencimento quanto a atos, fatos 
e circunstâncias. Nesse contexto, 
referente à matéria de provas prevista 
no Código de Processo Penal, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Antes de proferir a sentença, o Juiz pode, 
de ofício, determinar a realização de 
diligências complementares para esclarecer 
ponto relevante.

(B)  A prova obtida por meios ilícitos não será 
admitida no processo, porém aquelas que 
derivarem dela podem ser utilizadas.

(C)  O juiz, ao sentenciar o processo, pode 
fundamentar sua decisão exclusivamente 
com base nas provas produzidas em fase 
de inquérito policial.

(D)  O interrogatório, por se tratar de ato de 
defesa, não pode ser realizado novamente 
no mesmo processo.

(E)  O silêncio do acusado em seu interrogatório 
pode ser interpretado como confissão.

55. Acerca do Exame de corpo de delito e 
perícias em geral, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Os exames de corpo de delito somente 
poderão se realizados em dias úteis.

(B)  A confissão do acusado é suficiente para 
a comprovação das infrações penais que 
deixam vestígios.

(C)  As perícias em geral serão, em regra, 
realizadas por peritos oficiais, portadores 
de diploma de curso superior, não cabendo 
às partes formularem quesitos ou indicar 
assistente técnico.

(D)  Não sendo possível realizar o exame de 
corpo de delito, por haverem desaparecido 
os vestígios, tal prova poderá ser suprida 
pela prova testemunhal.

(E)  É obrigatória a juntada de fotografias, 
esquemas e desenhos, para acompanhar 
os laudos de que representem lesões.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

56. Um indivíduo foi encontrado morto e a 
perícia foi acionada para levantamento 
de local de crime. Durante o exame 
perinecroscópico, o perito observou 
seis estojos de calibre .380 ACP próximo 
ao corpo e que os móveis do cômodo 
estavam em desalinho. Notou, ainda, 

quatro lesões perfurocontusas situadas 
no tórax do cadáver e uma na palma da 
mão direita. Diante dessas informações, 
é correto afirmar que a morte desse 
indivíduo se associa preliminarmente à

(A) morte acidental ao manusear arma de fogo.
(B) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurante.
(C) morte acidental mediante queda sucessiva 

sobre instrumento perfurocortante.
(D) morte natural de causas a serem 

determinadas durante a necroscopia.
(E) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurocontundente.

57. Sobre o isolamento e a preservação de 
local de crime, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Visam garantir que o estado das coisas 
não seja alterado, proporcionando 
fidedignidade ao local e aos vestígios ali 
presentes, viabilizando sua idoneidade.

II. São de responsabilidade do perito 
criminal requisitado para o levantamento 
do local de crime.

III. Estão legalmente previstos, devendo ser 
providenciados pela autoridade policial.

IV. Constituem o início da Cadeia de 
Custódia.

V. Idealmente, devem ser realizados 
mediante o impedimento do acesso 
físico de pessoas não autorizadas ao 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I, III, IV e V.
(C) Apenas II, III e V.
(D) Apenas II, IV e V.
(E) Apenas I, II, III e IV.

58. Historicamente, a Criminalística recebeu 
muitos nomes sinonímicos, como Polícia 
Técnica, Policiologia e Ciência Policial. 
Porém começou a prevalecer o nome 
“criminalística” após ter sido o termo 
cunhado por

(A) Oscar Freire.
(B) Paul L. Kirk.
(C) Edmond Locard.
(D) Hans Gross.
(E) Gilberto Porto.
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59. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um latrocínio ocorreu em um 
estacionamento de um supermercado, 
então o estacionamento compõe o local 
do crime.

II. Um imóvel em que uma vítima de 
sequestro permaneceu, ainda que por 
pouco tempo, pode ser considerado um 
local de crime.

III. A região onde se concentram entes 
materiais concretos sem relação com a 
conduta, com o resultado ou com o nexo 
de causalidade do fato típico, antijurídico 
e culpável deve ser considerada um local 
de crime.

IV. Uma área em que, aparente, necessária 
ou presumivelmente, tenham sido 
praticados atos materiais relacionados 
ao delito de interesse penal faz parte do 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) Apenas I, II e III.

60. O propósito da análise dos vestígios 
em um local de morte violenta, como 
de qualquer local de crime, é extrair 
informações relevantes para a elucidação 
do delito. Dentre essas informações, 
estimar quando a morte aconteceu é uma 
das mais relevantes. Com isso em mente, 
assinale a alternativa que NÃO apresenta 
um vestígio de interesse forense capaz 
de subsidiar uma estimativa do tempo de 
morte.

(A) O algor mortis.
(B) A temperatura do corpo.
(C) Larvas de insetos.
(D) Os fenômenos cadavéricos.
(E) A higidez cadavérica.

61. Considerando o vestígio no contexto 
do exame de local de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) O vestígio forjado é aquele que não está 
relacionado à conduta criminosa, sendo 
produzido de maneira não intencional.

(B) Os elementos irreais, vistos por um perito 
em síndrome de Burnout, são denominados 
vestígios ilusórios.

(C) O vestígio verdadeiro é o elemento material 
cujo autor teve a intenção de produzir com 
o intuito de dificultar a investigação que leve 
até ele.

(D) Indício, vestígio e evidência são 
termos sinônimos no âmbito pericial da 
criminalística.

(E) O vestígio, como material bruto constatado 
ou recolhido em local de crime, pode 
ser chamado de evidência quando suas 
análises apontam técnica e cientificamente 
sua relação com o crime.

62. Nove dias depois de um exame pericial, 
um perito médico legista pediu celeridade 
ao agente de necropsia quanto ao 
registro e à disponibilização das 
fotografias do procedimento, alegando 
que o prazo legal para a expedição do 
laudo pericial venceria no dia seguinte. 
O experiente agente de necropsia pediu 
calma ao legista, arrazoando que o prazo 
para a expedição do laudo poderia ser 
prorrogado dada a excepcionalidade 
do caso, mediante requerimento. 
Considerando quem está com a razão, 
assinale a alternativa que corretamente 
dirimi a discordância pelos argumentos 
apontados.

(A) O médico legista está com a razão, vez 
que, legalmente, o prazo para a expedição 
é de 10 dias, improrrogáveis em qualquer 
circunstância.

(B) O agente de necropsia feriu o princípio da 
hierarquia ao questionar a razão do perito. 
Por esse motivo, ele está equivocado.

(C) Ambos estão corretos, pois, em regra, o 
prazo legal para a expedição do laudo 
pericial é de 10 dias, mas, em casos 
excepcionais e a requerimento dos peritos, 
o prazo pode ser prorrogado.

(D) De acordo com a norma em vigor, se os 
peritos não puderem formar logo juízo 
seguro ou fazer relatório completo de 
exame, ser-lhes-á concedido prazo de até 
cinco dias. Logo, ambos estão equivocados.

(E) Não há prazo para a expedição do 
laudo pericial, sendo a conclusão desse 
documento um ato discricionário do perito. 
Portanto nem o perito médico legista nem o 
agente de necropsia estão corretos.
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63. Um policial civil apresentou, no 
protocolo do Instituto Técnico-Científico 
de Perícias do Rio Grande do Norte, 
uma arma de fogo para perícia. Um 
agente técnico forense recepcionou o 
material, conferiu suas características, 
classificou-o e guardou-o de acordo 
com as recomendações do órgão 
técnico para posterior distribuição para 
a análise pericial propriamente dita. Os 
procedimentos realizados pelo agente 
técnico forense representam as etapas

(A) iniciais da fase interna da cadeia de 
custódia.

(B) finais da fase externa da cadeia de custódia.
(C) iniciais da fase externa da cadeia de 

custódia.
(D) finais da fase interna da cadeia de custódia.
(E) intermediárias da fase externa da cadeia de 

custódia.

64. Quanto à classificação dos locais de 
crime, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um indivíduo é morto por disparos 
de arma de fogo dentro de uma cozinha, 
então essa cozinha compõe o local de 
crime imediato.

II. Em situações em que populares adentram 
as adjacências da área do fato (entre 
o local imediato e o grande ambiente 
exterior) e alteram a posição relativa 
das coisas, o local de crime mediato é 
inidôneo.

III. A privação do isolamento e a carência de 
preservação de local de crime permite, 
por si só, classificar um local de crime 
como idôneo.

IV. Apesar dos vestígios se concentrarem 
no local imediato, as áreas adjacentes 
a este, em continuidade geográfica e 
denominadas local mediato, podem 
conter vestígios relacionados ao fato 
sob investigação.

V. A idoneidade de um local de crime está 
relacionada à preservação do estado das 
coisas e à manutenção destas de forma 
inalterada até a perícia.

(A) Apenas II, III, IV e V.
(B) Apenas I, III e V.
(C) Apenas I, II, IV e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas III, IV e V.

65. Um cadáver foi encontrado dentro 
de  uma lagoa. A análise do local é 
imprescindível, pois

(A) é provável que a morte tenha se dado por 
asfixia por constrição do pescoço e apenas 
a perícia no local dos fatos pode buscar 
pelo objeto constritor (corda, fio, cinto, etc.).

(B) a água contida nos pulmões, na hipótese 
de afogamento, pode conter diatomáceas. 
A compatibilidade destas com aquelas 
encontradas na lagoa corroboraria a 
hipótese de que a asfixia em análise ocorreu 
naquele local.

(C) a morte estará relacionada ao soterramento 
da vítima por água, cabendo ao exame 
de local averiguar se o volume de água 
presente no local seria suficiente para a 
morte nessas circunstâncias.

(D) podem existir, na água da lagoa, elementos 
sólidos capazes de causar a sufocação 
direta, obstruindo as vias aéreas superiores, 
o que não seria concordante com a hipótese 
de morte violenta.

(E) podem estar presentes, às margens da 
lagoa, elementos que auxiliem na apuração 
dos fatos, como vestígios de atividade 
recreativa e laços utilizados na esganadura 
antes do corpo ser lançado à água.
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66. Acerca da perícia em locais de morte 
por arma de fogo, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O número de disparos efetuados no local, 
entre outros elementos, pode permitir 
a diagnose diferencial entre suicídio e 
homicídio. A grande maioria dos suicídios 
cometidos por arma de fogo apresentam um 
único disparo, certeiro e fatal.

(B) A hipótese de suicídio ganha robustez 
quando, em um revólver, a posição da 
munição deflagrada é condizente com o 
último disparo realizado. Por esse motivo, 
é recomendada a tomada fotográfica do 
tambor na posição em que se encontrava 
na arma.

(C) Elementos relacionados a resíduos 
secundários do disparo de arma de fogo 
podem sugerir a distância, ainda que 
aproximada, do atirador em relação ao 
anteparo em que tais resíduos foram 
observados.

(D) A presença da arma do crime no local, 
por si só, sugere o suicídio. Mas a arma 
de fogo deve também estar presente em 
casos de morte por disparo acidental ou, 
eventualmente, nos casos de homicídio em 
que o autor forja o local “plantando” a arma 
na tentativa de confundir a investigação.

(E) Na morte acidental decorrente do disparo 
de arma de fogo em que o mecanismo de 
percussão foi acionado quando da queda 
da arma, é esperado que a trajetória e o 
trajeto do projétil sejam descendentes, já 
que, normalmente, o cano, no momento do 
disparo, está em posição mais alta que o 
ponto de impacto na superfície atingida.

67. O Código de Processo Penal estabelece 
que os peritos responderão os quesitos 
formulados. O documento no qual a 
autoridade policial determina a realização 
da perícia e encaminha os quesitos a 
serem respondidos é denominado

(A) Laudo Pericial.
(B) Parecer Técnico.
(C) Laudo Papiloscópico.
(D) Requisição de Perícia.
(E) Inquérito Policial.

NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

68. Sobre a atividade de Odontolegista 
junto aos IMLs, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O odontolegista pode analisar marcas de 
mordidas em vítimas de agressão física, 
comparando com arcadas dentárias de 
suspeitos de cometer um crime, e, a partir 
desse estudo, fornecer dados para que a 
justiça encontre o autor da lesão.

(B) O odontolegista pode, por meio dos registros 
dentários dos prontuários odontológicos 
de uma suposta vítima encontrada em 
adiantado estado de decomposição, fazer a 
identificação dessa vítima, chegando à sua 
identidade.

(C) O odontolegista pode fazer exame de DNA 
para identificar uma ossada em adiantado 
estado de putrefação, pois esse é um 
exame sem restrições para ser executado, 
com 100% de acerto.

(D) O odontolegista assina o laudo junto com 
o médico legista, cada um em sua área de 
atuação.

(E) O odontolegista é o profissional mais 
indicado para examinar lesões em dentes e/
ou cavidade oral.

69. São documentos Odontolegais: 
(A) Parecer Técnico, Prontuário, Radiografias 

Periapicais.
(B) Atestado, Declaração de Comparecimento, 

Ficha Clínica.
(C) Notificação Compulsória, Atestado, Parecer 

Técnico.
(D) Contratos, Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido, Atestado.
(E) Notificação Compulsória, fotografias, 

laudos.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

70. Considera-se lesão corporal, EXCETO
(A) ofender a integridade corporal ou a saúde 

de outrem.
(B) oferecer veneno a um desafeto, o que 

entretanto não provocou a morte.
(C) contusão.
(D) úlcera do estômago perfurada, resultante 

de gastrite crônica e com muita dor.
(E) trauma provocando lesão interna, mas sem 

nenhum sinal externo.
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74. A imagem a seguir mostra uma lesão 
provocada por projétil de arma de fogo, a 
qual trata-se de

(A) lesão de saída, com bordas evertidas e 
orlas de contusão e enxugo.

(B) lesão de saída, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(C) lesão de entrada, com halo de 
esfumaçamento.

(D) lesão de entrada, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(E) lesão de entrada, com halo de tatuagem.

75. Na morte provocada por ingestão 
de pequena quantidade do agente 
químico conhecido popularmente como 
“chumbinho”, que foi proibido no país, 
pela ANVISA, mas que ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares,

(A) a causa da morte é a ação cáustica, pois o 
produto foi ingerido.

(B) a causa da morte é envenenamento.
(C) a causa da morte pode ser dada como 

natural pelos socorristas, se a vítima tinha 
doença prévia grave e estava em fase 
terminal de vida.

(D) a causa da morte pode ser dada como 
natural, se a vítima for devidamente 
socorrida e morrer durante o período de 
recuperação.

(E) se a vítima sobreviver após o socorro 
hospitalar, comprova-se que não houve 
envenenamento.

71. Os órgãos fígado, baço, rins e estômago, 
na topografia habitual, localizam-se no 
corpo humano, respectivamente:

(A) à esquerda; à direita; à direita e à esquerda; 
à direita.

(B) no dorso; à direita; à direita; à direita e à 
esquerda.

(C) à direita; à esquerda; à direita e à esquerda; 
à esquerda.

(D) no dorso; à direita; à esquerda; à direita.
(E) à esquerda; na pelve; à direita e esquerda; 

à esquerda.

72. Um condutor de motocicleta é atingido, 
durante chuva e em plena via pública, 
por um raio e sofre morte imediata. Esse 
tipo de morte é denominado

(A) eletroplessão.
(B) radioplessão.
(C) fulminação.
(D) eletricidade industrial fatal.
(E) eletroplessão atmosférica.

73. O que são manchas de hipóstases?
(A) O acúmulo de sangue na periferia do 

cadáver, devido à pressão interna pelos 
gases da putrefação.

(B) Manchas escuras na esclerótica (branco do 
olho), devido à semiabertura dos olhos no 
cadáver.

(C) A acumulação de manchas nas partes em 
declive (mais baixas) do cadáver, devido à 
deposição do sangue.

(D) Resíduos de tiro a curta distância, 
acumulados na pele e de grande valor 
pericial.

(E) Lesões na pele, típicas de local de entrada 
de corrente elétrica.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

76. O que é marca elétrica de Jellinek?
(A) Produto da descarga elétrica industrial, na 

região de saída da descarga elétrica.
(B) Produto da descarga elétrica atmosférica 

(raio), às vezes presente na região de saída 
da descarga elétrica.

(C) Uma tatuagem identificadora de 
determinados grupos criminosos, produzida 
em presídios com descarga elétrica de 
baixa voltagem.

(D) Lesão da pele, indolor, de consistência 
endurecida, com bordas elevadas e cor 
branco-amarelada, presente no local de 
entrada da eletricidade industrial.

(E) Lesões puntiformes nas pleuras pulmonares 
e no pericárdio, procedentes de fenômenos 
vasomotores, comuns em vítimas de asfixia 
por constricção externa do pescoço.

77. Na morte por sufocação direta, qual é o 
mecanismo?

(A) Oclusão da entrada de ar na via respiratória.
(B) Compressão do tórax, impedindo a expansão 

e, em consequência, a respiração.
(C) Desprendimento de coágulo sanguíneo 

dos membros inferiores, que vai obstruir o 
tronco arterial pulmonar.

(D) Compressão externa do pescoço, por meio 
de um laço apertado.

(E) Acúmulo de monóxido de carbono, gás tóxico 
que, se presente em grande quantidade no 
sangue, impede as trocas gasosas.

78. Quanto ao afogamento branco, é                 
correto afirmar que

(A) a denominação decorre do descolamento 
da epiderme, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(B) a denominação decorre da pele anserina 
acentuada, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(C) a morte ocorre rapidamente, por trauma do 
crânio, antes de ocorrer aspiração de água.

(D) a morte ocorre rapidamente por inibição 
cardiorrespiratória, antes de se aspirar a 
água.

(E) os pulmões estão acentuadamente 
encharcados por água e pálidos.

79. Uma gestante de sete meses decide 
golpear o abdome com um bastão 
de madeira, para matar o feto. Ela foi 
internada em hospital, com dores, e no 
dia seguinte deu à luz a um feto morto, 
com sinais de morte muito recente. Esse 
caso caracteriza um crime de

(A) homicídio.
(B) lesão corporal.
(C) atentado violento ao pudor.
(D) aborto.
(E) infanticídio.

80. São fenômenos transformativos 
conservadores:

(A) tanatopraxia e necromaquiagem.
(B) embalsamento e rigidez cadavérica.
(C) resfriamento e livores cadavéricos.
(D) saponificação e mumificação.
(E) mancha verde abdominal e circulação 

póstuma de Brouardel.
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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.

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: 

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 no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
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.

Nome do Candidato  Inscrição
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017

Língua Portuguesa 01 a 20

Discursiva     01
Composição  do  Caderno 

Informática 21 a 40

Noções de Direito Constitucional 41 a 45

Noções de Direito Administrativo 46 a 50

Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal 51 a 55

Noções de Criminalística 56 a 67

Noções de Odontologia Legal 68 a 69

Noções de Medicina Legal 70 a 80

03
LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

NÍVEL MÉDIO - TARDE

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

PROVA
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 03
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I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  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. Qual é o tipo de lesão causada por projétil de arma de fogo (PAF) e quais são os efeitos primários 
do tiro? Dentre esses efeitos, descreva os tipos das “orlas” formadas pela lesão por PAF. 

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________
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16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

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

20 ANOS SEM DIANA: MORTE DA PRINCESA 
DEIXOU MUNDO DE LUTO E ABALOU A 

MONARQUIA

Lady Di morreu no dia 31 de agosto de 1997 
em um trágico acidente de carro; apesar de 
não ter direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, britânicos 
exigiram uma homenagem à altura daquela 
que foi o símbolo de uma geração

No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris. Durante uma semana, até o funeral 
acompanhado por uma multidão, o Reino 
Unido passou por um momento de luto sem 
precedentes que estremeceu a monarquia.

Divorciada há um ano do príncipe Charles, 
a mulher de 36 anos e seu namorado, o 
produtor de cinema egípcio Dodi Al-Fayed, 
foram perseguidos durante todo o verão no 
Mediterrâneo pelos paparazzi.

No dia 30 de agosto, o casal chegou durante 
a tarde a Paris e foi jantar no Ritz, um hotel 
de luxo na Praça Vendôme, antes de tentar 
deixar o local de modo discreto por volta da 
meia-noite em um Mercedes. Perseguido por 
fotógrafos que estavam em uma motocicleta, 
o automóvel entrou em alta velocidade em um 
túnel e bateu em uma pilastra de cimento. 

Diana foi retirada pelas equipes de 
emergência do Mercedes destruído. Dodi 
Al-Fayed e o motorista, que segundo a 
investigação tinha um nível elevado de álcool 
no sangue, morreram na hora. O segurança 
ficou gravemente ferido. Sete fotógrafos 
foram detidos. No dia seguinte, as fotos do 
acidente foram vendidas para revistas por US$ 
1 milhão. A princesa, que sofreu uma grave 
hemorragia interna, foi transportada para o 
hospital Pitié-Salpêtrière. Às 4h, foi declarada 
morta. O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em Balmoral, 
na Escócia, onde o duque de Edimburgo, o 

príncipe Charles e seus filhos, os príncipes 
William, então com 15 anos, e Harry, de 12, 
passavam o verão.

“PRINCESA DO POVO”
O Reino Unido acordou de luto. Sem conter 

as lágrimas, centenas de londrinos começaram 
a depositar flores diante dos Palácios de 
Buckingham e Kensington, a residência da 
princesa. Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista Tony 
Blair, prestou uma homenagem à "princesa do 
povo".

O mundo inteiro expressou consternação 
com a morte. O presidente americano, Bill 
Clinton, disse que estava "profundamente 
entristecido". Na Índia, madre Teresa rezou 
por Diana. Michael Jackson, "consternado", 
cancelou um show na Bélgica.

Os paparazzi foram os primeiros acusados. 
O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou os 
tablóides, que segundo ele tinham "sangue 
nas mãos". Criticada, a imprensa popular 
elevou Diana ao patamar de ícone. "Nasceu 
lady. Depois foi nossa princesa. A morte fez 
dela uma santa", escreveu o Daily Mirror.

O fervor popular era cada vez maior [...] 

MONARQUIA
A organização do funeral foi um quebra-

cabeças. Desde seu divórcio, Lady Di não tinha 
mais direito ao título de alteza real ou a uma 
cerimônia nacional. Mas os britânicos exigiam 
uma homenagem à altura de sua "rainha dos 
corações".

O descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava o 
silêncio da família real, que permaneceu 
entrincheirada em Balmoral. Furiosos com a 
ausência de uma bandeira a meio mastro no 
Palácio de Buckingham, os jornais exigiam um 
discurso da rainha aos súditos. "A família real 
nos abandonou", criticou o jornal The Sun.

"Ferida", Elizabeth II se resignou a prestar 
uma homenagem a uma nora que nunca 
desejou, em uma mensagem exibida na 
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televisão - a segunda em 45 anos de reinado 
-, antes de se inclinar publicamente diante 
do caixão. ”Se os Windsor não aprenderem 
a lição, não vão apenas enterrar Diana, mas 
também o seu futuro", advertiu o jornal The 
Guardian.

Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos se 
declarava a favor da abolição da monarquia. 
No dia seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em silêncio, 
interrompido apenas pelo choro dos presentes 
e pelo som dos sinos.

Cabisbaixos, William e Harry caminharam 
atrás do caixão, ao lado do príncipe Charles, 
do duque de Edimburgo, o príncipe Philip, e 
do conde Spencer, diante dos olhares de 2,5 
bilhões telespectadores ao redor do mundo. 
Na abadia de Westminster, 2 mil convidados, 
entre eles Hillary Clinton, Tony Blair, Luciano 
Pavarotti, Margaret Thatcher e Tom Cruise, 
assistiram à cerimônia. Elton John interpretou 
a canção "Candle in the Wind", com uma 
alteração na letra para homenagear Diana.

Durante a tarde, a princesa foi sepultada em 
uma cerimônia privada em Althorp, noroeste 
de Londres. Desde então, descansa em um 
túmulo em uma ilha que foi a residência de sua 
família. 
 O Estado de S.Paulo. 31 Agosto 2017. 

1. “[...] o então primeiro-ministro, o 
trabalhista Tony Blair, prestou uma 
homenagem à ‘princesa do povo’.” / “O 
descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava 
o silêncio da família real [...]”. Assinale 
a alternativa correta quanto ao acento 
indicativo de crase presente nos 
fragmentos apresentados.

(A) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo substantivo, com o artigo 
feminino “a” antes de “princesa do povo”. 
No segundo, a crase ocorre por tratar-se de 
locução conjuntiva.

(B) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo verbo, com o artigo feminino “a” 
antes de “princesa do povo”. No segundo, 
a crase ocorre para atender à regência do 
verbo “aumentava”.

(C) No primeiro fragmento, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “prestou”, 

já que quem presta algo sempre presta a 
alguém. No segundo, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “aumentava”.

(D) Nos dois fragmentos, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelos verbos, com o artigo feminino 
“a” antes de “princesa do povo” e de 
“medida”.

(E) No primeiro fragmento, a crase é facultativa. 
No segundo, a crase ocorre por se tratar de 
locução conjuntiva.

2. Em “‘Lady Di [...] apesar de não ter 
direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, 
britânicos exigiram uma homenagem à 
altura daquela [...]” e em “Se os Windsor 
não aprenderem a lição, não vão apenas 
enterrar Diana, mas também o seu 
futuro”, as conjunções em destaque 
expressam, respectivamente,

(A) concessão e oposição.
(B) ambas expressam oposição.
(C) concessão e adição.
(D) causa e adição.
(E) causa e oposição.

3. Em ‘“Nasceu lady. Depois foi nossa 
princesa. A morte fez dela uma santa’, 
escreveu o Daily Mirror.”, as expressões 
em destaque funcionam como

(A) predicativo. 
(B) sujeito.
(C) predicado.
(D) adjunto adverbial.
(E) adjunto adnominal.

4. Assinale a alternativa na qual o “que” 
NÃO retoma o termo antecedente. 

(A) “Perseguido por fotógrafos que estavam em 
uma motocicleta [...]”

(B) “[...] o motorista, que segundo a investigação 
tinha um nível elevado de álcool no sangue 
[...]”

(C) “[...] um momento de luto sem precedentes 
que estremeceu a monarquia.”

(D) “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos 
se declarava [...]”

(E) “[...] se resignou a prestar uma homenagem 
a uma nora que nunca desejou [...]”
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5. Assinale a alternativa em que a linguagem 
é usada metaforicamente.

(A)  “O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou 
os tablóides, que segundo ele tinham 
‘sangue nas mãos”’.

(B)  “No dia seguinte, quase um milhão de 
pessoas acompanharam o cortejo fúnebre 
em silêncio [...]”

(C)  “No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris.”

(D)  “No dia 30 de agosto, o casal chegou 
durante a tarde a Paris e foi jantar [...]”

(E)  “O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em 
Balmoral [...]”

6. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava “profundamente 
entristecido”. Na Índia, madre Teresa 
rezou por Diana. Michael Jackson, 
“consternado”, cancelou um show 
na Bélgica.”, as aspas presentes em 
“profundamente entristecido” e em 
“consternado” foram utilizadas para

(A) imprimir ironia às expressões. 
(B) sinalizar a citação de palavras que não 

pertencem ao autor do texto.
(C) destacar palavras e expressões fora de 

seus contextos de uso. 
(D) marcar o uso de neologismo e de  

estrangeirismo. 
(E) marcar o título de obras literárias.

7. “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro 
britânicos  se   declarava a favor 
da abolição da monarquia. No dia 
seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em 
silêncio [...]”. Assinale a alternativa 
correta quanto ao que se afirma a respeito 
dos verbos em destaque no fragmento 
apresentado.

(A) “declarava” está no singular para concordar 
com “uma pesquisa”, e “acompanharam” 
está no singular para concordar com 
“pessoas”. 

(B) “declarava” deveria estar no plural para 
concordar com “quatro britânicos”, e 
“acompanharam” deveria estar no singular 
para concordar com “um milhão”.

(C) “declarava” está no singular para concordar 
com “um”, e “acompanharam” está no plural 
para concordar com “pessoas”.

(D) Ambos os verbos deveriam estar no singular 
para concordar com os sujeitos pospostos 
“abolição da monarquia” e “cortejo fúnebre”, 
respectivamente.

(E) Ambos os verbos deveriam estar no plural 
para concordar com “quatro britânicos” e 
“pessoas”, respectivamente.

8. Em “Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista 
Tony Blair, prestou uma homenagem à 
‘princesa do povo’”, a palavra que mais 
se aproxima do sentido do termo em 
destaque utilizado nesse contexto é

(A) reprimida.
(B) concebida.
(C) realçada.
(D) tomada.
(E) destacada.

9. Em “No dia 31 de agosto de 1997, a 
princesa Diana morreu em um acidente 
de trânsito em Paris. Durante uma 
semana, até o funeral [...]”, as vírgulas 
foram utilizadas para 

(A) separar termos de mesmo valor sintático. 
(B) enfatizar e separar orações coordenadas. 
(C) isolar adjunto adnominal antecipado. 
(D) isolar adjunto adverbial antecipado.
(E) isolar aposto. 

10. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava ‘profundamente 
entristecido’”, as palavras 
“profundamente” e “entristecido” são 
formadas, respectivamente, por

(A) derivação sufixal e composição por 
justaposição.

(B) derivação sufixal e derivação prefixal. 
(C) derivação sufixal e derivação parassintética.
(D) derivação parassintética e composição por 

aglutinação.
(E) derivação sufixal e derivação sufixal.

11. Em relação à acentuação das palavras 
“residência” e “cerimônia”, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Ambas as palavras são proparoxítonas, por 
isso são acentuadas graficamente.

(B) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente, por isso 
são acentuadas graficamente.

(C) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo decrescente, por 
isso são acentuadas graficamente.
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(D) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em hiato, por isso são 
acentuadas graficamente.

(E) Ambas as palavras são oxítonas terminadas 
em ditongo crescente, por isso são 
acentuadas graficamente.

12. Assinale a alternativa em que o primeiro 
termo apresenta, em sua estrutura, dois 
dígrafos e o segundo termo apresenta 
um hiato. 

(A) Acompanhado / hemorragia.
(B) Precedentes / divorciada.
(C) Perseguidos / automóvel.
(D) Chegou / destruído. 
(E) Morreram / Reino.

13. Assinale a alternativa cujo vocábulo 
apresenta corretamente as mesmas 
regras ortográficas da formação do 
plural do termo “quebra-cabeças”.

(A) Vira-latas.
(B) Manga-rosas.
(C) Guarda-noturnos.
(D) Bomba-relógios.
(E) Peixe-espadas.

14. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um adjetivo e um 
advérbio.

(A) Morte / morreu.
(B) Homenagem / homenagear.
(C) Divorciada / divórcio.
(D) Grave / gravemente.
(E) Consternado / consternação

15. Nas orações “[...] escreveu o Daily 
Mirror[...]”, “[...] criticou o jornal The 
Sun[...]” e “[...] advertiu o jornal The 
Guardian[...]”, tem-se

(A) predicado nominal e sujeito composto.
(B) predicado nominal e sujeito simples 

posposto.
(C) predicado nominal e sujeito desinencial.
(D) predicado verbal e sujeito desinencial.
(E) predicado verbal e sujeito simples posposto.

16. Assinale a alternativa que constitui um 
estrangeirismo.

(A) Windsor.
(B) Entrincheirada.
(C) Cabisbaixos.
(D) Telespectadores.
(E) Paparazzi.

17. Sobre o título do texto, “20 anos sem 
Diana: Morte da princesa deixou o mundo 
de luto e abalou a monarquia”, é correto 
afirmar que ele possui

(A) uma oração com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(B) duas orações com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(C) três orações, sendo uma explicativa e duas 
com relação lógico-semântica de adição 
entre si.

(D) três orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.

(E) duas orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.

18. Assinale a alternativa em que o termo 
rege a mesma preposição que o termo 
“perseguido”.

(A) Insensível.
(B) Carecido.
(C) Misericordioso.
(D) Ansioso.
(E) Prejudicial.

19. De acordo com o texto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Diana divorciou-se do príncipe Charles e, 
por ela ser “[...] a segunda (nora) em 45 
anos de reinado [...]”, era indesejada pela 
rainha Elizabeth II. 

(B) O irmão da princesa culpou, pela morte dela, 
o fervor popular que elevou-a ao patamar de 
ícone, assim como escreveu o Daily Mirror.

(C)  Dodi Al-Fayed, com nível elevado de álcool 
no sangue, morreu na hora, juntamente com 
o motorista, já o segurança ficou gravemente 
ferido.

(D)  Dois grandes nomes da música popular 
prestaram homenagens à princesa: Michael 
Jackson e Tom Cruise, que interpretou a 
canção "Candle in the Wind".

(E)  Um milhão de pessoas compareceu ao 
cortejo fúnebre, enquanto 2,5 bilhões de 
pessoas acompanharam pela TV.

20. Quais são as tipologias textuais 
predominantes no texto?

(A) Descrição e injunção. 
(B) Exposição e narração.
(C) Injunção e argumentação.
(D) Narração e injunção. 
(E) Argumentação e descrição. 
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INFORMÁTICA

21. Assinale a alternativa que apresenta 
uma limitação inerente a todos os 
processadores de 32 bits.

(A) São capazes de acessar apenas 4GB de 
memória RAM. 

(B) São impossibilitados de usar vários núcleos 
de processamento.

(C) Possuem limitação a HDs de até 
40Gb.  

(D) Não suportam portas USB.
(E) Possuem Limitação relacionada à 

velocidade de transferência WIFI.

22. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado ao cabo descrito a seguir:
“Não prejudica o fluxo de ar dentro do 
gabinete. Os cabos podem ter até um 
metro de comprimento e cada porta 
suporta um único dispositivo.”

(A) Par trançado.  
(B) IDE. 
(C) Coaxial. 
(D) Flat.
(E) SATA.

23. Assinale a alternativa que apresenta 
extensões de arquivos de áudio.

(A) .mp3 e .doc
(B) .mp4 e .xls
(C) .avi e .jpg
(D) .wav e .ppt
(E) .ogg e .wma

24. Assinale a alternativa que apresenta 
o dispositivo que utiliza a  tecnologia 
descrita a seguir.

“Pequenas quantidades de gás neon e 
xenon são depositadas em pequenas 
câmaras seladas, entre duas placas 
de vidro. Cada câmara contém dois 
eletrodos (um deles protegido por uma 
camada isolante) e também uma camada 
de fósforo (similar ao fósforo usado nos 
monitores CRT)”.

(A) Monitores LCD.
(B) Monitores de Plasma.
(C) Monitores OLED.
(D) Projetores Multimídia. 
(E) Scanner de mesa. 

25. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1.  DVD.
2.  Disquete.
3.  Pen Drive.

(   )   Também é chamado de disco Flexível. 
(   )  Utiliza a porta USB.
(   )  Pode ser gravado apenas uma vez em 

algumas versões.
(   )  Utiliza memória Flash.
(   )  É um dispositivo de armazenamento 

Óptico.

(A) 2 – 3 – 1 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 1 – 3 – 1.  
(C) 1 – 1 – 2 – 3 – 1.   
(D) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
(E) 2 – 3 – 1 – 2 – 2.

26. Arquivos com a extensão .gz são 
relacionados

(A) a Áudio.
(B) a Vídeo.
(C) ao Google. 
(D) à Internet.
(E) a Arquivos compactados. 

27. Uma forma de evitar falhas em arquivos 
é utilizar um sistema, no qual haja dois 
HDs, e o segundo armazene uma cópia 
atualizada do conteúdo do primeiro. 
Assinale a alternativa que apresenta 
essa tecnologia.

(A) Partição Oculta.  
(B) Backup em Nuvem. 
(C) RAID 1. 
(D) HD Externo.
(E) Recuperação do Sistema Operacional.

28. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um ambiente de Área de 
Trabalho (interface gráfica ou ambiente 
X) existente para sistemas operacionais 
baseados em Linux.

(A) KDE 
(B) Gnome 
(C) XFCE 
(D) Unity
(E) Xtreme

29. Em um sistema operacional baseado em 
Linux, o que faz o comando de terminal: 
ifconfig?

(A) É utilizado para listar arquivos de 
configuração.
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(B) É utilizado para abrir as configurações do 
sistema. 

(C) É um comando inválido.  
(D) É utilizado para configurar e inspecionar 

interfaces de rede.
(E) É utilizado para configurar uma impressora.

30. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa 
que descreve corretamente a função: 
FRAÇÃOANO

(A) Calcula a fração de ano que representa 
o número de dias inteiros entre duas 
datas.  

(B) Calcula, para o período de um ano, a fração 
do valor informado.

(C) Calcula, para o período de um ano, a 
diferença entre duas frações. 

(D) Retorna a fração de tempo consumida entre 
o início do ano e uma determinada data.

(E) Retorna a fração de tempo faltante entre 
uma determinada data e o fim do ano.

31. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta o caminho de passos que pode 
ser feito para criar um gráfico de bolhas.

(A) Na guia “Inserir”, no grupo “gráficos”, clique 
em “Outros Gráficos”, clique em “Bolhas”.

(B) Na guia “Inserir”, no grupo “Outros Gráficos”, 
clique em “Outros”, clique em “Bolhas”.

(C) Na guia “Revisão”, no grupo “gráficos”, 
clique em “Novos Gráficos”, clique em 
“Bolhas”.

(D) Na guia “Revisão”, no grupo “Recursos 
Gráficos”, clique em “Outros Gráficos”, 
clique em “Bolhas”.

(E) Na guia “Dados”, no grupo “Inserir”, clique 
em “Gráficos”, clique em “Bolhas”.

32. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, Instalação 
padrão em português), a tecla de atalho:  
Ctrl+Del elimina

(A) o texto até o final da palavra. 
(B) o texto até o início da palavra.
(C) o texto até o final da frase. 
(D) o texto até o final do parágrafo. 
(E) a palavra onde se encontra o cursor.

33. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer ( Versão 5 Instalação 
padrão em português), a opção de menu 
com ícone  ¶ 

(A) abre a configuração de parágrafo.
(B) mostra a página no modo de 

impressão. 
(C) mostra os caracteres não imprimíveis no 

texto.
(D) abre a caixa de seleção de caracteres 

especiais.
(E) quebra linha e ajusta o cursor com a 

tabulação.

34. Assinale a alternativa que apresenta o 
modo de funcionamento utilizado por 
programas como BitTorrent e aplicativos 
VoIP que permitem que os usuários 
compartilhem arquivos ou dados entre si 
pela Internet.

(A) Bluetooth
(B) FTP 
(C) POP3 
(D) P2P
(E) B2B

35. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de ataque de Internet equivalente a 
uma pichação.

(A) Web Drawning. 
(B) Defacement. 
(C) DDoS.
(D) Phishing. 
(E) PageBuster.

36. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de obtenção de uma senha secreta 
que não necessita de nenhuma ação do 
usuário detentor da senha.

(A) Armazenagem de teclas digitadas 
(B) Espionagem do teclado pela webcam 
(C) Tentativas de adivinhação.
(D) Captura enquanto se trafega na rede, sem 

estar criptografada.
(E) Observação dos cliques do mouse em 

teclados virtuais
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37. Considerando o Navegador de internet 
Google Chrome, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Windows 7.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Ubuntu Linux.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Android.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional iOS.

(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) V – F – F – F.  
(D) V – V – F – V. 
(E) V – V – V – V. 

38. Considerando o mecanismo de busca de 
internet do Google, a colocação de uma 
frase entre aspas realiza qual ação?

(A) Pesquisa por uma frase exata e na ordem 
exata

(B) Pesquisa por uma frase exata sem 
autocorrigir gramaticalmente.

(C) Pesquisa por uma frase somente no idioma 
atual. 

(D) Pesquisa por uma citação da frase.
(E) Pesquisa por uma frase contendo as 

palavras em qualquer ordem.

39. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado aos endereços compostos 
por 4 blocos de 8 bits (32 bits no total), 
nos quais cada bloco é representado por 
números de 0 a 255.

(A) MAC 
(B) PCI  
(C) PCI Express
(D) IPV4
(E) IPV6

40. Assinale a alternativa que apresenta  
valor equivalente a Um Gigabyte.

(A) 1024 Megabytes.
(B) 1024 Kbytes. 
(C) 1024 Bytes.
(D) 28  Megabytes.
(E) 0,2 Terabyte.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
 
41. O artigo 7o da Constituição Federal 

elenca uma série de direitos sociais que 
são garantidos aos cidadãos. Dentre 
esses direitos, está

(A) a garantia de salário inferior ao mínimo, para 
os que percebem remuneração variável.

(B) o décimo terceiro salário com base na 
remuneração parcial ou no valor da 
aposentadoria.

(C) a jornada de cinco horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva.

(D) o repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos sábados.

(E) a remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cinquenta por cento 
à do normal.

42. É/são aplicada(s) qual(is) das seguintes 
disposições ao servidor público da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato 
eletivo? 

(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, esse servidor continuará 
a exercer seu cargo, emprego ou função.

(B) Investido no mandato de Prefeito, será 
afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe obrigatório optar pela sua 
remuneração.

(C) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, lhe 
será facultado optar pela sua remuneração.

(D)    Em qualquer caso que exija o afastamento 
para o exercício de mandato eletivo, seu 
tempo de serviço não será contado para 
todos os efeitos legais.

(E)   Para efeito de benefício previdenciário, 
no caso de afastamento, os valores serão 
determinados com base nos últimos cinco 
exercícios.

43. De acordo com o disposto   na   
Constituição Federal de 1988, é 
incumbência da polícia federal

(A) o patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais.

(B) as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares.
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(C) exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária dos estados.

(D) apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja 
prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei.

(E) o policiamento ostensivo e a preservação 
da ordem pública.

44. A norma maior do Estado brasileiro, 
a Constituição Federal, estabelece no 
artigo quarto os princípios que regem 
as relações internacionais. Dentre esses 
princípios, está/estão:

(A) construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.

(B) a prevalência dos direitos humanos.
(C) a dignidade da pessoa humana.
(D) erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(E) promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

45. O artigo 5o da Constituição Federal 
enumera alguns direitos e deveres 
individuais e coletivos que devem ser 
preservados tanto pelo Estado como por 
particulares. Assinale a alternativa que 
apresenta um direito constitucionalmente 
previsto no referido artigo.

(A) É garantido o direito de herança.
(B) Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, inclusive aquelas 
de caráter sigiloso, mesmo que o sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

(C) A lei excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito quando 
não houver fundamento.

(D) É assegurado aos presos o respeito à 
integridade física, apenas.

(E) São admissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
 
46. O regime disciplinar impõe algumas 

proibições ao servidor público. Ao 
servidor é vedado

(A) tratar com urbanidade as pessoas.
(B) representar contra ilegalidade, omissão ou 

abuso de poder.
(C) guardar sigilo sobre assunto da repartição.
(D)    manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa.
(E) opor resistência injustificada ao andamento 

de documento e processo ou execução de 
serviço.

47. Dentre os poderes administrativos, está 
o poder de polícia, que pode ser definido 
como

(A) a prerrogativa concedida aos agentes 
administrativos de elegerem, entre várias 
condutas possíveis, a que traduz maior 
conveniência e oportunidade para o 
interesse público.

(B) o modo de atuar da autoridade administrativa 
que consiste em intervir no exercício 
das atividades individuais suscetíveis de 
fazer perigar interesses gerais, tendo por 
objeto evitar que se produzam, ampliem 
ou generalizem os danos sociais que a lei 
procura prevenir.

(C) a prerrogativa conferida à administração 
pública de editar atos gerais para 
complementar as leis e permitir a sua efetiva 
aplicação.

(D    o dever de agir conforme a moralidade e a 
impessoalidade.

(E)    o poder da administração pública de anular 
e revogar seus próprios atos.

48. Em relação à revogação e à anulação 
dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta.

(A) O judiciário pode entrar no mérito do ato 
administrativo.

(B) A Administração pública não pode declarar 
a nulidade dos seus próprios atos.

(C) A administração não pode revogar seus 
atos.

(D)   A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos.

(E) A administração não pode anular seus 
próprios atos ilegais, porque deles não se 
originam direitos.
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49. Acerca dos direitos e vantagens do 
servidor público, assinale a alternativa 
correta.

(A) Eventualmente, o servidor receberá 
remuneração inferior ao salário mínimo.

(B) O servidor perderá a remuneração do dia 
em que faltar ao serviço, mesmo com motivo 
justificado.

(C) As faltas justificadas decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior poderão ser 
compensadas a critério da chefia imediata, 
sendo assim consideradas como efetivo 
exercício.

(D) O servidor em débito com o erário, que 
for demitido, exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
terá o prazo de trinta dias para quitar o 
débito. 

(E) O vencimento, a remuneração e o provento 
poderão ser objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial.

50. Além do vencimento, poderão ser 
pagas ao servidor vantagens como 
indenizações, gratificações e adicionais. 
Em relação a essas vantagens, assinale 
a alternativa correta.

(A) A ajuda de custo constitui um tipo de 
indenização concedida ao servidor.

(B) O pagamento de diárias não corresponde 
a um tipo de indenização concedida ao 
servidor.

(C) O auxílio-moradia não corresponde a um 
tipo de indenização concedida ao servidor.

(D) Conceder-se-á indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio de locomoção fornecido 
pelo Estado para a execução de serviços 
externos, por força das atribuições próprias 
do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento.

(E) Não será devida gratificação natalina ao 
servidor.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

51. São crimes que admitem a decretação da 
Prisão Temporária:

(A)  epidemia com resultado morte e crimes 
contra o sistema financeiro.

(B)  tráfico de drogas e posse de drogas para 
consumo pessoal.

(C)  homicídio doloso e ameaça.
(D)  estupro e homicídio culposo.
(E)  embriaguez ao volante e homicídio culposo.

52. Em um processo crime, a prisão 
preventiva do acusado foi decretada 
com base na garantia da ordem pública. 
Posteriormente, verificando que o 
réu tinha residência fixa, emprego 
lícito e bons antecedentes, o juiz 
revogou a prisão decretada ante a sua 
desnecessidade. Ocorre que, no curso da 
instrução criminal, uma das testemunhas 
arroladas pela acusação noticiou ao 
juízo que estava recebendo ameaças do 
acusado para que não comparecesse em 
juízo no dia da audiência ou iria morrer. 
Diante da situação apresentada, assinale 
a alternativa correta.

(A)  O juiz poderá decretar a prisão temporária 
do acusado até a realização da audiência 
de instrução.

(B)  Não poderá ser novamente decretada a 
prisão preventiva do acusado, porque a 
prisão já foi revogada uma vez no mesmo 
processo.

(C)  Somente poderá ser novamente decretada 
a prisão preventiva do acusado se houver 
uma das hipóteses de prisão em flagrante.

(D)  Poderá ser decretada novamente a prisão 
preventiva do acusado com fundamento na 
conveniência da instrução criminal.

(E)  Somente poderá ser decretada novamente 
a prisão preventiva se tratar-se de crime da 
competência do Tribunal do Júri.

53. Segundo a doutrina, prova é o conjunto 
de elementos produzidos pelas partes 
e/ou pelo Juiz, visando à formação do 
convencimento quanto a atos, fatos 
e circunstâncias. Nesse contexto, 
referente à matéria de provas prevista 
no Código de Processo Penal, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Antes de proferir a sentença, o Juiz pode, 
de ofício, determinar a realização de 
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diligências complementares para esclarecer 
ponto relevante.

(B)  A prova obtida por meios ilícitos não será 
admitida no processo, porém aquelas que 
derivarem dela podem ser utilizadas.

(C)  O juiz, ao sentenciar o processo, pode 
fundamentar sua decisão exclusivamente 
com base nas provas produzidas em fase 
de inquérito policial.

(D)  O interrogatório, por se tratar de ato de 
defesa, não pode ser realizado novamente 
no mesmo processo.

(E)  O silêncio do acusado em seu interrogatório 
pode ser interpretado como confissão.

54. Acerca do Exame de corpo de delito e 
perícias em geral, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Os exames de corpo de delito somente 
poderão se realizados em dias úteis.

(B)  A confissão do acusado é suficiente para 
a comprovação das infrações penais que 
deixam vestígios.

(C)  As perícias em geral serão, em regra, 
realizadas por peritos oficiais, portadores 
de diploma de curso superior, não cabendo 
às partes formularem quesitos ou indicar 
assistente técnico.

(D)  Não sendo possível realizar o exame de 
corpo de delito, por haverem desaparecido 
os vestígios, tal prova poderá ser suprida 
pela prova testemunhal.

(E)  É obrigatória a juntada de fotografias, 
esquemas e desenhos, para acompanhar 
os laudos de que representem lesões.

55. O Código de Processo Penal trata, 
em seus artigos 69 a 91, da matéria de 
competência. Por conceito, competência 
é a delimitação do poder jurisdicional, 
ou seja, é a distribuição do poder/dever 
de julgar entre os juízos. Em relação 
à competência, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  No processo penal, a competência será 
definida, em regra, pelo local do domicílio 
do réu.

(B)  Havendo duas ou mais pessoas sendo 
acusadas do mesmo crime, a competência 
será fixada pela conexão.

(C)  Existindo conflito entre a competência do 
tribunal do júri e a de outro órgão da justiça 
comum, prevalecerá a competência do júri.

(D)  A  conexão e a continência importarão 
sempre na unidade de processo e 
julgamento.

(E)  No concurso entre a jurisdição comum e a 
do juízo da infância e juventude, prevalecerá 
a comum.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

56. Sobre o isolamento e a preservação de 
local de crime, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Visam garantir que o estado das coisas 
não seja alterado, proporcionando 
fidedignidade ao local e aos vestígios ali 
presentes, viabilizando sua idoneidade.

II. São de responsabilidade do perito 
criminal requisitado para o levantamento 
do local de crime.

III. Estão legalmente previstos, devendo ser 
providenciados pela autoridade policial.

IV. Constituem o início da Cadeia de 
Custódia.

V. Idealmente, devem ser realizados 
mediante o impedimento do acesso 
físico de pessoas não autorizadas ao 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I, III, IV e V.
(C) Apenas II, III e V.
(D) Apenas II, IV e V.
(E) Apenas I, II, III e IV.

57. Historicamente, a Criminalística recebeu 
muitos nomes sinonímicos, como Polícia 
Técnica, Policiologia e Ciência Policial. 
Porém começou a prevalecer o nome 
“criminalística” após ter sido o termo 
cunhado por

(A) Oscar Freire.
(B) Paul L. Kirk.
(C) Edmond Locard.
(D) Hans Gross.
(E) Gilberto Porto.
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58. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um latrocínio ocorreu em um 
estacionamento de um supermercado, 
então o estacionamento compõe o local 
do crime.

II. Um imóvel em que uma vítima de 
sequestro permaneceu, ainda que por 
pouco tempo, pode ser considerado um 
local de crime.

III. A região onde se concentram entes 
materiais concretos sem relação com a 
conduta, com o resultado ou com o nexo 
de causalidade do fato típico, antijurídico 
e culpável deve ser considerada um local 
de crime.

IV. Uma área em que, aparente, necessária 
ou presumivelmente, tenham sido 
praticados atos materiais relacionados 
ao delito de interesse penal faz parte do 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) Apenas I, II e III.

59. O propósito da análise dos vestígios 
em um local de morte violenta, como 
de qualquer local de crime, é extrair 
informações relevantes para a elucidação 
do delito. Dentre essas informações, 
estimar quando a morte aconteceu é uma 
das mais relevantes. Com isso em mente, 
assinale a alternativa que NÃO apresenta 
um vestígio de interesse forense capaz 
de subsidiar uma estimativa do tempo de 
morte.

(A) O algor mortis.
(B) A temperatura do corpo.
(C) Larvas de insetos.
(D) Os fenômenos cadavéricos.
(E) A higidez cadavérica.

60. Considerando o vestígio no contexto 
do exame de local de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) O vestígio forjado é aquele que não está 
relacionado à conduta criminosa, sendo 
produzido de maneira não intencional.

(B) Os elementos irreais, vistos por um perito 
em síndrome de Burnout, são denominados 
vestígios ilusórios.

(C) O vestígio verdadeiro é o elemento material 
cujo autor teve a intenção de produzir com 
o intuito de dificultar a investigação que leve 
até ele.

(D) Indício, vestígio e evidência são 
termos sinônimos no âmbito pericial da 
criminalística.

(E) O vestígio, como material bruto constatado 
ou recolhido em local de crime, pode 
ser chamado de evidência quando suas 
análises apontam técnica e cientificamente 
sua relação com o crime.

61. Nove dias depois de um exame pericial, 
um perito médico legista pediu celeridade 
ao agente de necropsia quanto ao 
registro e à disponibilização das 
fotografias do procedimento, alegando 
que o prazo legal para a expedição do 
laudo pericial venceria no dia seguinte. 
O experiente agente de necropsia pediu 
calma ao legista, arrazoando que o prazo 
para a expedição do laudo poderia ser 
prorrogado dada a excepcionalidade 
do caso, mediante requerimento. 
Considerando quem está com a razão, 
assinale a alternativa que corretamente 
dirimi a discordância pelos argumentos 
apontados.

(A) O médico legista está com a razão, vez 
que, legalmente, o prazo para a expedição 
é de 10 dias, improrrogáveis em qualquer 
circunstância.

(B) O agente de necropsia feriu o princípio da 
hierarquia ao questionar a razão do perito. 
Por esse motivo, ele está equivocado.

(C) Ambos estão corretos, pois, em regra, o 
prazo legal para a expedição do laudo 
pericial é de 10 dias, mas, em casos 
excepcionais e a requerimento dos peritos, 
o prazo pode ser prorrogado.

(D) De acordo com a norma em vigor, se os 
peritos não puderem formar logo juízo 
seguro ou fazer relatório completo de 
exame, ser-lhes-á concedido prazo de até 
cinco dias. Logo, ambos estão equivocados.

(E) Não há prazo para a expedição do 
laudo pericial, sendo a conclusão desse 
documento um ato discricionário do perito. 
Portanto nem o perito médico legista nem o 
agente de necropsia estão corretos.
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62. Um policial civil apresentou, no 
protocolo do Instituto Técnico-Científico 
de Perícias do Rio Grande do Norte, 
uma arma de fogo para perícia. Um 
agente técnico forense recepcionou o 
material, conferiu suas características, 
classificou-o e guardou-o de acordo 
com as recomendações do órgão 
técnico para posterior distribuição para 
a análise pericial propriamente dita. Os 
procedimentos realizados pelo agente 
técnico forense representam as etapas

(A) iniciais da fase interna da cadeia de 
custódia.

(B) finais da fase externa da cadeia de custódia.
(C) iniciais da fase externa da cadeia de 

custódia.
(D) finais da fase interna da cadeia de custódia.
(E) intermediárias da fase externa da cadeia de 

custódia.

63. Quanto à classificação dos locais de 
crime, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um indivíduo é morto por disparos 
de arma de fogo dentro de uma cozinha, 
então essa cozinha compõe o local de 
crime imediato.

II. Em situações em que populares adentram 
as adjacências da área do fato (entre 
o local imediato e o grande ambiente 
exterior) e alteram a posição relativa 
das coisas, o local de crime mediato é 
inidôneo.

III. A privação do isolamento e a carência de 
preservação de local de crime permite, 
por si só, classificar um local de crime 
como idôneo.

IV. Apesar dos vestígios se concentrarem 
no local imediato, as áreas adjacentes 
a este, em continuidade geográfica e 
denominadas local mediato, podem 
conter vestígios relacionados ao fato 
sob investigação.

V. A idoneidade de um local de crime está 
relacionada à preservação do estado das 
coisas e à manutenção destas de forma 
inalterada até a perícia.

(A) Apenas II, III, IV e V.
(B) Apenas I, III e V.
(C) Apenas I, II, IV e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas III, IV e V.

64. Um cadáver foi encontrado dentro 
de  uma lagoa. A análise do local é 
imprescindível, pois

(A) é provável que a morte tenha se dado por 
asfixia por constrição do pescoço e apenas 
a perícia no local dos fatos pode buscar 
pelo objeto constritor (corda, fio, cinto, etc.).

(B) a água contida nos pulmões, na hipótese 
de afogamento, pode conter diatomáceas. 
A compatibilidade destas com aquelas 
encontradas na lagoa corroboraria a 
hipótese de que a asfixia em análise ocorreu 
naquele local.

(C) a morte estará relacionada ao soterramento 
da vítima por água, cabendo ao exame 
de local averiguar se o volume de água 
presente no local seria suficiente para a 
morte nessas circunstâncias.

(D) podem existir, na água da lagoa, elementos 
sólidos capazes de causar a sufocação 
direta, obstruindo as vias aéreas superiores, 
o que não seria concordante com a hipótese 
de morte violenta.

(E) podem estar presentes, às margens da 
lagoa, elementos que auxiliem na apuração 
dos fatos, como vestígios de atividade 
recreativa e laços utilizados na esganadura 
antes do corpo ser lançado à água.
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65. Acerca da perícia em locais de morte 
por arma de fogo, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O número de disparos efetuados no local, 
entre outros elementos, pode permitir 
a diagnose diferencial entre suicídio e 
homicídio. A grande maioria dos suicídios 
cometidos por arma de fogo apresentam um 
único disparo, certeiro e fatal.

(B) A hipótese de suicídio ganha robustez 
quando, em um revólver, a posição da 
munição deflagrada é condizente com o 
último disparo realizado. Por esse motivo, 
é recomendada a tomada fotográfica do 
tambor na posição em que se encontrava 
na arma.

(C) Elementos relacionados a resíduos 
secundários do disparo de arma de fogo 
podem sugerir a distância, ainda que 
aproximada, do atirador em relação ao 
anteparo em que tais resíduos foram 
observados.

(D) A presença da arma do crime no local, 
por si só, sugere o suicídio. Mas a arma 
de fogo deve também estar presente em 
casos de morte por disparo acidental ou, 
eventualmente, nos casos de homicídio em 
que o autor forja o local “plantando” a arma 
na tentativa de confundir a investigação.

(E) Na morte acidental decorrente do disparo 
de arma de fogo em que o mecanismo de 
percussão foi acionado quando da queda 
da arma, é esperado que a trajetória e o 
trajeto do projétil sejam descendentes, já 
que, normalmente, o cano, no momento do 
disparo, está em posição mais alta que o 
ponto de impacto na superfície atingida.

66. O Código de Processo Penal estabelece 
que os peritos responderão os quesitos 
formulados. O documento no qual a 
autoridade policial determina a realização 
da perícia e encaminha os quesitos a 
serem respondidos é denominado

(A) Laudo Pericial.
(B) Parecer Técnico.
(C) Laudo Papiloscópico.
(D) Requisição de Perícia.
(E) Inquérito Policial.

67. Um indivíduo foi encontrado morto e a 
perícia foi acionada para levantamento 
de local de crime. Durante o exame 
perinecroscópico, o perito observou 
seis estojos de calibre .380 ACP próximo 
ao corpo e que os móveis do cômodo 

estavam em desalinho. Notou, ainda, 
quatro lesões perfurocontusas situadas 
no tórax do cadáver e uma na palma da 
mão direita. Diante dessas informações, 
é correto afirmar que a morte desse 
indivíduo se associa preliminarmente à

(A) morte acidental ao manusear arma de fogo.
(B) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurante.
(C) morte acidental mediante queda sucessiva 

sobre instrumento perfurocortante.
(D) morte natural de causas a serem 

determinadas durante a necroscopia.
(E) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurocontundente.

NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

68. São documentos Odontolegais: 
(A) Parecer Técnico, Prontuário, Radiografias 

Periapicais.
(B) Atestado, Declaração de Comparecimento, 

Ficha Clínica.
(C) Notificação Compulsória, Atestado, Parecer 

Técnico.
(D) Contratos, Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido, Atestado.
(E) Notificação Compulsória, fotografias, 

laudos.

69. Sobre a atividade de Odontolegista 
junto aos IMLs, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O odontolegista pode analisar marcas de 
mordidas em vítimas de agressão física, 
comparando com arcadas dentárias de 
suspeitos de cometer um crime, e, a partir 
desse estudo, fornecer dados para que a 
justiça encontre o autor da lesão.

(B) O odontolegista pode, por meio dos registros 
dentários dos prontuários odontológicos 
de uma suposta vítima encontrada em 
adiantado estado de decomposição, fazer a 
identificação dessa vítima, chegando à sua 
identidade.

(C) O odontolegista pode fazer exame de DNA 
para identificar uma ossada em adiantado 
estado de putrefação, pois esse é um 
exame sem restrições para ser executado, 
com 100% de acerto.

(D) O odontolegista assina o laudo junto com 
o médico legista, cada um em sua área de 
atuação.
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73. A imagem a seguir mostra uma lesão 
provocada por projétil de arma de fogo, a 
qual trata-se de

(A) lesão de saída, com bordas evertidas e 
orlas de contusão e enxugo.

(B) lesão de saída, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(C) lesão de entrada, com halo de 
esfumaçamento.

(D) lesão de entrada, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(E) lesão de entrada, com halo de tatuagem.

74. Na morte provocada por ingestão 
de pequena quantidade do agente 
químico conhecido popularmente como 
“chumbinho”, que foi proibido no país, 
pela ANVISA, mas que ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares,

(A) a causa da morte é a ação cáustica, pois o 
produto foi ingerido.

(B) a causa da morte é envenenamento.
(C) a causa da morte pode ser dada como 

natural pelos socorristas, se a vítima tinha 
doença prévia grave e estava em fase 
terminal de vida.

(D) a causa da morte pode ser dada como 
natural, se a vítima for devidamente 
socorrida e morrer durante o período de 
recuperação.

(E) se a vítima sobreviver após o socorro 
hospitalar, comprova-se que não houve 
envenenamento.

(E) O odontolegista é o profissional mais 
indicado para examinar lesões em dentes e/
ou cavidade oral.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

70. Os órgãos fígado, baço, rins e estômago, 
na topografia habitual, localizam-se no 
corpo humano, respectivamente:

(A) à esquerda; à direita; à direita e à esquerda; 
à direita.

(B) no dorso; à direita; à direita; à direita e à 
esquerda.

(C) à direita; à esquerda; à direita e à esquerda; 
à esquerda.

(D) no dorso; à direita; à esquerda; à direita.
(E) à esquerda; na pelve; à direita e esquerda; 

à esquerda.

71. Um condutor de motocicleta é atingido, 
durante chuva e em plena via pública, 
por um raio e sofre morte imediata. Esse 
tipo de morte é denominado

(A) eletroplessão.
(B) radioplessão.
(C) fulminação.
(D) eletricidade industrial fatal.
(E) eletroplessão atmosférica.

72. O que são manchas de hipóstases?
(A) O acúmulo de sangue na periferia do 

cadáver, devido à pressão interna pelos 
gases da putrefação.

(B) Manchas escuras na esclerótica (branco do 
olho), devido à semiabertura dos olhos no 
cadáver.

(C) A acumulação de manchas nas partes em 
declive (mais baixas) do cadáver, devido à 
deposição do sangue.

(D) Resíduos de tiro a curta distância, 
acumulados na pele e de grande valor 
pericial.

(E) Lesões na pele, típicas de local de entrada 
de corrente elétrica.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

75. O que é marca elétrica de Jellinek?
(A) Produto da descarga elétrica industrial, na 

região de saída da descarga elétrica.
(B) Produto da descarga elétrica atmosférica 

(raio), às vezes presente na região de saída 
da descarga elétrica.

(C) Uma tatuagem identificadora de 
determinados grupos criminosos, produzida 
em presídios com descarga elétrica de 
baixa voltagem.

(D) Lesão da pele, indolor, de consistência 
endurecida, com bordas elevadas e cor 
branco-amarelada, presente no local de 
entrada da eletricidade industrial.

(E) Lesões puntiformes nas pleuras pulmonares 
e no pericárdio, procedentes de fenômenos 
vasomotores, comuns em vítimas de asfixia 
por constricção externa do pescoço.

76. Na morte por sufocação direta, qual é o 
mecanismo?

(A) Oclusão da entrada de ar na via respiratória.
(B) Compressão do tórax, impedindo a expansão 

e, em consequência, a respiração.
(C) Desprendimento de coágulo sanguíneo 

dos membros inferiores, que vai obstruir o 
tronco arterial pulmonar.

(D) Compressão externa do pescoço, por meio 
de um laço apertado.

(E) Acúmulo de monóxido de carbono, gás tóxico 
que, se presente em grande quantidade no 
sangue, impede as trocas gasosas.

77. Quanto ao afogamento branco, é                 
correto afirmar que

(A) a denominação decorre do descolamento 
da epiderme, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(B) a denominação decorre da pele anserina 
acentuada, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(C) a morte ocorre rapidamente, por trauma do 
crânio, antes de ocorrer aspiração de água.

(D) a morte ocorre rapidamente por inibição 
cardiorrespiratória, antes de se aspirar a 
água.

(E) os pulmões estão acentuadamente 
encharcados por água e pálidos.

78. Uma gestante de sete meses decide 
golpear o abdome com um bastão 
de madeira, para matar o feto. Ela foi 
internada em hospital, com dores, e no 
dia seguinte deu à luz a um feto morto, 
com sinais de morte muito recente. Esse 
caso caracteriza um crime de

(A) homicídio.
(B) lesão corporal.
(C) atentado violento ao pudor.
(D) aborto.
(E) infanticídio.

79. São fenômenos transformativos 
conservadores:

(A) tanatopraxia e necromaquiagem.
(B) embalsamento e rigidez cadavérica.
(C) resfriamento e livores cadavéricos.
(D) saponificação e mumificação.
(E) mancha verde abdominal e circulação 

póstuma de Brouardel.

80. Considera-se lesão corporal, EXCETO
(A) ofender a integridade corporal ou a saúde 

de outrem.
(B) oferecer veneno a um desafeto, o que 

entretanto não provocou a morte.
(C) contusão.
(D) úlcera do estômago perfurada, resultante 

de gastrite crônica e com muita dor.
(E) trauma provocando lesão interna, mas sem 

nenhum sinal externo.
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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.

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: 

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 no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
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.

Nome do Candidato  Inscrição

AGENTE TÉCNICO FORENSE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017

Língua Portuguesa 01 a 20

Discursiva     01
Composição  do  Caderno 

Informática 21 a 40

Noções de Direito Constitucional 41 a 45

Noções de Direito Administrativo 46 a 50

Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal 51 a 55

Noções de Criminalística 56 a 67

Noções de Odontologia Legal 68 a 69

Noções de Medicina Legal 70 a 80

04
LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

NÍVEL MÉDIO - TARDE

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

PROVA

PROVA
 04



Agente Técnico Forense

I N S T R U Ç Õ E S

         A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.  Atendimento ao tema proposto na questão; 
2.  Conhecimento técnico-científico sobre a matéria; 
3.  Clareza de argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão; 
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f.  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. Qual é o tipo de lesão causada por projétil de arma de fogo (PAF) e quais são os efeitos primários 
do tiro? Dentre esses efeitos, descreva os tipos das “orlas” formadas pela lesão por PAF. 

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________________________________________

11. ____________________________________________________________________________________________________________

12. ____________________________________________________________________________________________________________

13. ____________________________________________________________________________________________________________

14. ____________________________________________________________________________________________________________

15. ____________________________________________________________________________________________________________
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16. ____________________________________________________________________________________________________________

17. ____________________________________________________________________________________________________________

18. ____________________________________________________________________________________________________________

19. ____________________________________________________________________________________________________________

20. ____________________________________________________________________________________________________________

21. ____________________________________________________________________________________________________________

22. ____________________________________________________________________________________________________________

23. ____________________________________________________________________________________________________________

24. ____________________________________________________________________________________________________________

25. ____________________________________________________________________________________________________________

26. ____________________________________________________________________________________________________________

27. ____________________________________________________________________________________________________________

28. ____________________________________________________________________________________________________________

29. ____________________________________________________________________________________________________________

30. ____________________________________________________________________________________________________________



4

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

20 ANOS SEM DIANA: MORTE DA PRINCESA 
DEIXOU MUNDO DE LUTO E ABALOU A 

MONARQUIA

Lady Di morreu no dia 31 de agosto de 1997 
em um trágico acidente de carro; apesar de 
não ter direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, britânicos 
exigiram uma homenagem à altura daquela 
que foi o símbolo de uma geração

No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris. Durante uma semana, até o funeral 
acompanhado por uma multidão, o Reino 
Unido passou por um momento de luto sem 
precedentes que estremeceu a monarquia.

Divorciada há um ano do príncipe Charles, 
a mulher de 36 anos e seu namorado, o 
produtor de cinema egípcio Dodi Al-Fayed, 
foram perseguidos durante todo o verão no 
Mediterrâneo pelos paparazzi.

No dia 30 de agosto, o casal chegou durante 
a tarde a Paris e foi jantar no Ritz, um hotel 
de luxo na Praça Vendôme, antes de tentar 
deixar o local de modo discreto por volta da 
meia-noite em um Mercedes. Perseguido por 
fotógrafos que estavam em uma motocicleta, 
o automóvel entrou em alta velocidade em um 
túnel e bateu em uma pilastra de cimento. 

Diana foi retirada pelas equipes de 
emergência do Mercedes destruído. Dodi 
Al-Fayed e o motorista, que segundo a 
investigação tinha um nível elevado de álcool 
no sangue, morreram na hora. O segurança 
ficou gravemente ferido. Sete fotógrafos 
foram detidos. No dia seguinte, as fotos do 
acidente foram vendidas para revistas por US$ 
1 milhão. A princesa, que sofreu uma grave 
hemorragia interna, foi transportada para o 
hospital Pitié-Salpêtrière. Às 4h, foi declarada 
morta. O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em Balmoral, 
na Escócia, onde o duque de Edimburgo, o 

príncipe Charles e seus filhos, os príncipes 
William, então com 15 anos, e Harry, de 12, 
passavam o verão.

“PRINCESA DO POVO”
O Reino Unido acordou de luto. Sem conter 

as lágrimas, centenas de londrinos começaram 
a depositar flores diante dos Palácios de 
Buckingham e Kensington, a residência da 
princesa. Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista Tony 
Blair, prestou uma homenagem à "princesa do 
povo".

O mundo inteiro expressou consternação 
com a morte. O presidente americano, Bill 
Clinton, disse que estava "profundamente 
entristecido". Na Índia, madre Teresa rezou 
por Diana. Michael Jackson, "consternado", 
cancelou um show na Bélgica.

Os paparazzi foram os primeiros acusados. 
O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou os 
tablóides, que segundo ele tinham "sangue 
nas mãos". Criticada, a imprensa popular 
elevou Diana ao patamar de ícone. "Nasceu 
lady. Depois foi nossa princesa. A morte fez 
dela uma santa", escreveu o Daily Mirror.

O fervor popular era cada vez maior [...] 

MONARQUIA
A organização do funeral foi um quebra-

cabeças. Desde seu divórcio, Lady Di não tinha 
mais direito ao título de alteza real ou a uma 
cerimônia nacional. Mas os britânicos exigiam 
uma homenagem à altura de sua "rainha dos 
corações".

O descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava o 
silêncio da família real, que permaneceu 
entrincheirada em Balmoral. Furiosos com a 
ausência de uma bandeira a meio mastro no 
Palácio de Buckingham, os jornais exigiam um 
discurso da rainha aos súditos. "A família real 
nos abandonou", criticou o jornal The Sun.

"Ferida", Elizabeth II se resignou a prestar 
uma homenagem a uma nora que nunca 
desejou, em uma mensagem exibida na 
televisão - a segunda em 45 anos de reinado 
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-, antes de se inclinar publicamente diante 
do caixão. ”Se os Windsor não aprenderem 
a lição, não vão apenas enterrar Diana, mas 
também o seu futuro", advertiu o jornal The 
Guardian.

Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos se 
declarava a favor da abolição da monarquia. 
No dia seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em silêncio, 
interrompido apenas pelo choro dos presentes 
e pelo som dos sinos.

Cabisbaixos, William e Harry caminharam 
atrás do caixão, ao lado do príncipe Charles, 
do duque de Edimburgo, o príncipe Philip, e 
do conde Spencer, diante dos olhares de 2,5 
bilhões telespectadores ao redor do mundo. 
Na abadia de Westminster, 2 mil convidados, 
entre eles Hillary Clinton, Tony Blair, Luciano 
Pavarotti, Margaret Thatcher e Tom Cruise, 
assistiram à cerimônia. Elton John interpretou 
a canção "Candle in the Wind", com uma 
alteração na letra para homenagear Diana.

Durante a tarde, a princesa foi sepultada em 
uma cerimônia privada em Althorp, noroeste 
de Londres. Desde então, descansa em um 
túmulo em uma ilha que foi a residência de sua 
família. 
 O Estado de S.Paulo. 31 Agosto 2017. 

1. Em “‘Lady Di [...] apesar de não ter 
direito ao título de nobreza em razão 
de seu divórcio do príncipe Charles, 
britânicos exigiram uma homenagem à 
altura daquela [...]” e em “Se os Windsor 
não aprenderem a lição, não vão apenas 
enterrar Diana, mas também o seu 
futuro”, as conjunções em destaque 
expressam, respectivamente,

(A) concessão e oposição.
(B) ambas expressam oposição.
(C) concessão e adição.
(D) causa e adição.
(E) causa e oposição.

2. Em ‘“Nasceu lady. Depois foi nossa 
princesa. A morte fez dela uma santa’, 
escreveu o Daily Mirror.”, as expressões 
em destaque funcionam como

(A) predicativo. 
(B) sujeito.
(C) predicado.
(D) adjunto adverbial.
(E) adjunto adnominal.

3. Assinale a alternativa na qual o “que” 
NÃO retoma o termo antecedente. 

(A) “Perseguido por fotógrafos que estavam em 
uma motocicleta [...]”

(B) “[...] o motorista, que segundo a investigação 
tinha um nível elevado de álcool no sangue 
[...]”

(C) “[...] um momento de luto sem precedentes 
que estremeceu a monarquia.”

(D) “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro britânicos 
se declarava [...]”

(E) “[...] se resignou a prestar uma homenagem 
a uma nora que nunca desejou [...]”

4. Assinale a alternativa em que a linguagem 
é usada metaforicamente.

(A)  “O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou 
os tablóides, que segundo ele tinham 
‘sangue nas mãos”’.

(B)  “No dia seguinte, quase um milhão de 
pessoas acompanharam o cortejo fúnebre 
em silêncio [...]”

(C)  “No dia 31 de agosto de 1997, a princesa 
Diana morreu em um acidente de trânsito 
em Paris.”

(D)  “No dia 30 de agosto, o casal chegou 
durante a tarde a Paris e foi jantar [...]”

(E)  “O embaixador da França ligou para os 
assistentes da rainha Elizabeth II em 
Balmoral [...]”

5. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava “profundamente 
entristecido”. Na Índia, madre Teresa 
rezou por Diana. Michael Jackson, 
“consternado”, cancelou um show 
na Bélgica.”, as aspas presentes em 
“profundamente entristecido” e em 
“consternado” foram utilizadas para

(A) imprimir ironia às expressões. 
(B) sinalizar a citação de palavras que não 

pertencem ao autor do texto.
(C) destacar palavras e expressões fora de 

seus contextos de uso. 
(D) marcar o uso de neologismo e de  

estrangeirismo. 
(E) marcar o título de obras literárias.
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6. “Uma pesquisa publicada na época 
mostrava que um em cada quatro 
britânicos  se   declarava a favor 
da abolição da monarquia. No dia 
seguinte, quase um milhão de pessoas 
acompanharam o cortejo fúnebre em 
silêncio [...]”. Assinale a alternativa 
correta quanto ao que se afirma a respeito 
dos verbos em destaque no fragmento 
apresentado.

(A) “declarava” está no singular para concordar 
com “uma pesquisa”, e “acompanharam” 
está no singular para concordar com 
“pessoas”. 

(B) “declarava” deveria estar no plural para 
concordar com “quatro britânicos”, e 
“acompanharam” deveria estar no singular 
para concordar com “um milhão”.

(C) “declarava” está no singular para concordar 
com “um”, e “acompanharam” está no plural 
para concordar com “pessoas”.

(D) Ambos os verbos deveriam estar no singular 
para concordar com os sujeitos pospostos 
“abolição da monarquia” e “cortejo fúnebre”, 
respectivamente.

(E) Ambos os verbos deveriam estar no plural 
para concordar com “quatro britânicos” e 
“pessoas”, respectivamente.

7. Em “Com a voz embargada pela emoção, 
o então primeiro-ministro, o trabalhista 
Tony Blair, prestou uma homenagem à 
‘princesa do povo’”, a palavra que mais 
se aproxima do sentido do termo em 
destaque utilizado nesse contexto é

(A) reprimida.
(B) concebida.
(C) realçada.
(D) tomada.
(E) destacada.

8. Em “No dia 31 de agosto de 1997, a 
princesa Diana morreu em um acidente 
de trânsito em Paris. Durante uma 
semana, até o funeral [...]”, as vírgulas 
foram utilizadas para 

(A) separar termos de mesmo valor sintático. 
(B) enfatizar e separar orações coordenadas. 
(C) isolar adjunto adnominal antecipado. 
(D) isolar adjunto adverbial antecipado.
(E) isolar aposto. 

9. Em “O presidente americano, Bill Clinton, 
disse que estava ‘profundamente 
entristecido’”, as palavras 
“profundamente” e “entristecido” são 
formadas, respectivamente, por

(A) derivação sufixal e composição por 
justaposição.

(B) derivação sufixal e derivação prefixal. 
(C) derivação sufixal e derivação parassintética.
(D) derivação parassintética e composição por 

aglutinação.
(E) derivação sufixal e derivação sufixal.

10. Em relação à acentuação das palavras 
“residência” e “cerimônia”, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Ambas as palavras são proparoxítonas, por 
isso são acentuadas graficamente.

(B) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente, por isso 
são acentuadas graficamente.

(C) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em ditongo decrescente, por 
isso são acentuadas graficamente.

(D) Ambas as palavras são paroxítonas 
terminadas em hiato, por isso são 
acentuadas graficamente.

(E) Ambas as palavras são oxítonas terminadas 
em ditongo crescente, por isso são 
acentuadas graficamente.

11. Assinale a alternativa em que o primeiro 
termo apresenta, em sua estrutura, dois 
dígrafos e o segundo termo apresenta 
um hiato. 

(A) Acompanhado / hemorragia.
(B) Precedentes / divorciada.
(C) Perseguidos / automóvel.
(D) Chegou / destruído. 
(E) Morreram / Reino.

12. Assinale a alternativa cujo vocábulo 
apresenta corretamente as mesmas 
regras ortográficas da formação do 
plural do termo “quebra-cabeças”.

(A) Vira-latas.
(B) Manga-rosas.
(C) Guarda-noturnos.
(D) Bomba-relógios.
(E) Peixe-espadas.

13. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um adjetivo e um 
advérbio.

(A) Morte / morreu.
(B) Homenagem / homenagear.
(C) Divorciada / divórcio.
(D) Grave / gravemente.
(E) Consternado / consternação
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14. Nas orações “[...] escreveu o Daily 
Mirror[...]”, “[...] criticou o jornal The 
Sun[...]” e “[...] advertiu o jornal The 
Guardian[...]”, tem-se

(A) predicado nominal e sujeito composto.
(B) predicado nominal e sujeito simples 

posposto.
(C) predicado nominal e sujeito desinencial.
(D) predicado verbal e sujeito desinencial.
(E) predicado verbal e sujeito simples posposto.

15. Assinale a alternativa que constitui um 
estrangeirismo.

(A) Windsor.
(B) Entrincheirada.
(C) Cabisbaixos.
(D) Telespectadores.
(E) Paparazzi.

16. Sobre o título do texto, “20 anos sem 
Diana: Morte da princesa deixou o mundo 
de luto e abalou a monarquia”, é correto 
afirmar que ele possui

(A) uma oração com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(B) duas orações com relação lógico-semântica 
de explicação após os dois pontos.

(C) três orações, sendo uma explicativa e duas 
com relação lógico-semântica de adição 
entre si.

(D) três orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.

(E) duas orações com relação lógico-semântica 
de adição entre si.

17. Assinale a alternativa em que o termo 
rege a mesma preposição que o termo 
“perseguido”.

(A) Insensível.
(B) Carecido.
(C) Misericordioso.
(D) Ansioso.
(E) Prejudicial.

18. De acordo com o texto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Diana divorciou-se do príncipe Charles e, 
por ela ser “[...] a segunda (nora) em 45 
anos de reinado [...]”, era indesejada pela 
rainha Elizabeth II. 

(B) O irmão da princesa culpou, pela morte dela, 
o fervor popular que elevou-a ao patamar de 
ícone, assim como escreveu o Daily Mirror.

(C)  Dodi Al-Fayed, com nível elevado de álcool 
no sangue, morreu na hora, juntamente com 
o motorista, já o segurança ficou gravemente 
ferido.

(D)  Dois grandes nomes da música popular 
prestaram homenagens à princesa: Michael 
Jackson e Tom Cruise, que interpretou a 
canção "Candle in the Wind".

(E)  Um milhão de pessoas compareceu ao 
cortejo fúnebre, enquanto 2,5 bilhões de 
pessoas acompanharam pela TV.

19. Quais são as tipologias textuais 
predominantes no texto?

(A) Descrição e injunção. 
(B) Exposição e narração.
(C) Injunção e argumentação.
(D) Narração e injunção. 
(E) Argumentação e descrição. 

20. “[...] o então primeiro-ministro, o 
trabalhista Tony Blair, prestou uma 
homenagem à ‘princesa do povo’.” / “O 
descontentamento da opinião pública 
aumentava à medida que se prolongava 
o silêncio da família real [...]”. Assinale 
a alternativa correta quanto ao acento 
indicativo de crase presente nos 
fragmentos apresentados.

(A) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo substantivo, com o artigo 
feminino “a” antes de “princesa do povo”. 
No segundo, a crase ocorre por tratar-se de 
locução conjuntiva.

(B) No primeiro fragmento, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelo verbo, com o artigo feminino “a” 
antes de “princesa do povo”. No segundo, 
a crase ocorre para atender à regência do 
verbo “aumentava”.

(C) No primeiro fragmento, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “prestou”, 
já que quem presta algo sempre presta a 
alguém. No segundo, a crase ocorre para 
atender à regência do verbo “aumentava”.

(D) Nos dois fragmentos, a crase se justifica 
tendo em vista a fusão da preposição “a”, 
exigida pelos verbos, com o artigo feminino 
“a” antes de “princesa do povo” e de 
“medida”.

(E) No primeiro fragmento, a crase é facultativa. 
No segundo, a crase ocorre por se tratar de 
locução conjuntiva.



8 Agente Técnico Forense

INFORMÁTICA

21. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado ao cabo descrito a seguir:
“Não prejudica o fluxo de ar dentro do 
gabinete. Os cabos podem ter até um 
metro de comprimento e cada porta 
suporta um único dispositivo.”

(A) Par trançado.  
(B) IDE. 
(C) Coaxial. 
(D) Flat.
(E) SATA.

22. Assinale a alternativa que apresenta 
extensões de arquivos de áudio.

(A) .mp3 e .doc
(B) .mp4 e .xls
(C) .avi e .jpg
(D) .wav e .ppt
(E) .ogg e .wma

23. Assinale a alternativa que apresenta 
o dispositivo que utiliza a  tecnologia 
descrita a seguir.

“Pequenas quantidades de gás neon e 
xenon são depositadas em pequenas 
câmaras seladas, entre duas placas 
de vidro. Cada câmara contém dois 
eletrodos (um deles protegido por uma 
camada isolante) e também uma camada 
de fósforo (similar ao fósforo usado nos 
monitores CRT)”.

(A) Monitores LCD.
(B) Monitores de Plasma.
(C) Monitores OLED.
(D) Projetores Multimídia. 
(E) Scanner de mesa. 

24. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1.  DVD.
2.  Disquete.
3.  Pen Drive.

(   )   Também é chamado de disco Flexível. 
(   )  Utiliza a porta USB.
(   )  Pode ser gravado apenas uma vez em 

algumas versões.
(   )  Utiliza memória Flash.
(   )  É um dispositivo de armazenamento 

Óptico.

(A) 2 – 3 – 1 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 1 – 3 – 1.  
(C) 1 – 1 – 2 – 3 – 1.   
(D) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
(E) 2 – 3 – 1 – 2 – 2.

25. Arquivos com a extensão .gz são 
relacionados

(A) a Áudio.
(B) a Vídeo.
(C) ao Google. 
(D) à Internet.
(E) a Arquivos compactados. 

26. Uma forma de evitar falhas em arquivos 
é utilizar um sistema, no qual haja dois 
HDs, e o segundo armazene uma cópia 
atualizada do conteúdo do primeiro. 
Assinale a alternativa que apresenta 
essa tecnologia.

(A) Partição Oculta.  
(B) Backup em Nuvem. 
(C) RAID 1. 
(D) HD Externo.
(E) Recuperação do Sistema Operacional.

27. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um ambiente de Área de 
Trabalho (interface gráfica ou ambiente 
X) existente para sistemas operacionais 
baseados em Linux.

(A) KDE 
(B) Gnome 
(C) XFCE 
(D) Unity
(E) Xtreme

28. Em um sistema operacional baseado em 
Linux, o que faz o comando de terminal: 
ifconfig?

(A) É utilizado para listar arquivos de 
configuração.

(B) É utilizado para abrir as configurações do 
sistema. 

(C) É um comando inválido.  
(D) É utilizado para configurar e inspecionar 

interfaces de rede.
(E) É utilizado para configurar uma impressora.

29. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (Instalação padrão 
em português), assinale a alternativa 
que descreve corretamente a função: 
FRAÇÃOANO

(A) Calcula a fração de ano que representa 
o número de dias inteiros entre duas 
datas.  
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(B) Calcula, para o período de um ano, a fração 
do valor informado.

(C) Calcula, para o período de um ano, a 
diferença entre duas frações. 

(D) Retorna a fração de tempo consumida entre 
o início do ano e uma determinada data.

(E) Retorna a fração de tempo faltante entre 
uma determinada data e o fim do ano.

30. Considerando o aplicativo de escritório 
Microsoft Excel 2013 (instalação padrão 
em português), assinale a alternativa que 
apresenta o caminho de passos que pode 
ser feito para criar um gráfico de bolhas.

(A) Na guia “Inserir”, no grupo “gráficos”, clique 
em “Outros Gráficos”, clique em “Bolhas”.

(B) Na guia “Inserir”, no grupo “Outros Gráficos”, 
clique em “Outros”, clique em “Bolhas”.

(C) Na guia “Revisão”, no grupo “gráficos”, 
clique em “Novos Gráficos”, clique em 
“Bolhas”.

(D) Na guia “Revisão”, no grupo “Recursos 
Gráficos”, clique em “Outros Gráficos”, 
clique em “Bolhas”.

(E) Na guia “Dados”, no grupo “Inserir”, clique 
em “Gráficos”, clique em “Bolhas”.

31. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer (Versão 5, Instalação 
padrão em português), a tecla de atalho:  
Ctrl+Del elimina

(A) o texto até o final da palavra. 
(B) o texto até o início da palavra.
(C) o texto até o final da frase. 
(D) o texto até o final do parágrafo. 
(E) a palavra onde se encontra o cursor.

32. Considerando o aplicativo de escritório 
LibreOffice Writer ( Versão 5 Instalação 
padrão em português), a opção de menu 
com ícone  ¶ 

(A) abre a configuração de parágrafo.
(B) mostra a página no modo de 

impressão. 
(C) mostra os caracteres não imprimíveis no 

texto.
(D) abre a caixa de seleção de caracteres 

especiais.
(E) quebra linha e ajusta o cursor com a 

tabulação.

33. Assinale a alternativa que apresenta o 
modo de funcionamento utilizado por 
programas como BitTorrent e aplicativos 
VoIP que permitem que os usuários 
compartilhem arquivos ou dados entre si 
pela Internet.

(A) Bluetooth
(B) FTP 
(C) POP3 
(D) P2P
(E) B2B

34. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de ataque de Internet equivalente a 
uma pichação.

(A) Web Drawning. 
(B) Defacement. 
(C) DDoS.
(D) Phishing. 
(E) PageBuster.

35. Assinale a alternativa que apresenta uma 
forma de obtenção de uma senha secreta 
que não necessita de nenhuma ação do 
usuário detentor da senha.

(A) Armazenagem de teclas digitadas 
(B) Espionagem do teclado pela webcam 
(C) Tentativas de adivinhação.
(D) Captura enquanto se trafega na rede, sem 

estar criptografada.
(E) Observação dos cliques do mouse em 

teclados virtuais.

36. Considerando o Navegador de internet 
Google Chrome, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Windows 7.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Ubuntu Linux.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional Android.

(   )  Pode ser instalado no Sistema 
Operacional iOS.

(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) V – F – F – F.  
(D) V – V – F – V. 
(E) V – V – V – V. 
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37. Considerando o mecanismo de busca de 
internet do Google, a colocação de uma 
frase entre aspas realiza qual ação?

(A) Pesquisa por uma frase exata e na ordem 
exata.

(B) Pesquisa por uma frase exata sem 
autocorrigir gramaticalmente.

(C) Pesquisa por uma frase somente no idioma 
atual. 

(D) Pesquisa por uma citação da frase.
(E) Pesquisa por uma frase contendo as 

palavras em qualquer ordem.

38. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado aos endereços compostos 
por 4 blocos de 8 bits (32 bits no total), 
nos quais cada bloco é representado por 
números de 0 a 255.

(A) MAC 
(B) PCI  
(C) PCI Express
(D) IPV4
(E) IPV6

39. Assinale a alternativa que apresenta  
valor equivalente a Um Gigabyte.

(A) 1024 Megabytes.
(B) 1024 Kbytes. 
(C) 1024 Bytes.
(D) 28  Megabytes.
(E) 0,2 Terabyte.

40. Assinale a alternativa que apresenta 
uma limitação inerente a todos os 
processadores de 32 bits.

(A) São capazes de acessar apenas 4GB de 
memória RAM. 

(B) São impossibilitados de usar vários núcleos 
de processamento.

(C) Possuem limitação a HDs de até 
40Gb.  

(D) Não suportam portas USB.
(E) Possuem Limitação relacionada à 

velocidade de transferência WIFI.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

41. É/são aplicada(s) qual(is) das seguintes 
disposições ao servidor público da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato 
eletivo? 

(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, esse servidor continuará 
a exercer seu cargo, emprego ou função.

(B) Investido no mandato de Prefeito, será 
afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe obrigatório optar pela sua 
remuneração.

(C) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, lhe 
será facultado optar pela sua remuneração.

(D)    Em qualquer caso que exija o afastamento 
para o exercício de mandato eletivo, seu 
tempo de serviço não será contado para 
todos os efeitos legais.

(E)   Para efeito de benefício previdenciário, 
no caso de afastamento, os valores serão 
determinados com base nos últimos cinco 
exercícios.

42. De acordo com o disposto   na   
Constituição Federal de 1988, é 
incumbência da polícia federal

(A) o patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais.

(B) as funções de polícia judiciária e a apuração 
de infrações penais, exceto as militares.

(C) exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária dos estados.

(D) apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja 
prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei.

(E) o policiamento ostensivo e a preservação 
da ordem pública.

43. A norma maior do Estado brasileiro, 
a Constituição Federal, estabelece no 
artigo quarto os princípios que regem 
as relações internacionais. Dentre esses 
princípios, está/estão:

(A) construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.

(B) a prevalência dos direitos humanos.
(C) a dignidade da pessoa humana.
(D) erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(E) promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.
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44. O artigo 5o da Constituição Federal 
enumera alguns direitos e deveres 
individuais e coletivos que devem ser 
preservados tanto pelo Estado como por 
particulares. Assinale a alternativa que 
apresenta um direito constitucionalmente 
previsto no referido artigo.

(A) É garantido o direito de herança.
(B) Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, inclusive aquelas 
de caráter sigiloso, mesmo que o sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.

(C) A lei excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito quando 
não houver fundamento.

(D) É assegurado aos presos o respeito à 
integridade física, apenas.

(E) São admissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos.

45. O artigo 7o da Constituição Federal 
elenca uma série de direitos sociais que 
são garantidos aos cidadãos. Dentre 
esses direitos, está

(A) a garantia de salário inferior ao mínimo, para 
os que percebem remuneração variável.

(B) o décimo terceiro salário com base na 
remuneração parcial ou no valor da 
aposentadoria.

(C) a jornada de cinco horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva.

(D) o repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos sábados.

(E) a remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cinquenta por cento 
à do normal.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

46. Dentre os poderes administrativos, está 
o poder de polícia, que pode ser definido 
como

(A) a prerrogativa concedida aos agentes 
administrativos de elegerem, entre várias 
condutas possíveis, a que traduz maior 
conveniência e oportunidade para o 
interesse público.

(B) o modo de atuar da autoridade administrativa 
que consiste em intervir no exercício 
das atividades individuais suscetíveis de 

fazer perigar interesses gerais, tendo por 
objeto evitar que se produzam, ampliem 
ou generalizem os danos sociais que a lei 
procura prevenir.

(C) a prerrogativa conferida à administração 
pública de editar atos gerais para 
complementar as leis e permitir a sua efetiva 
aplicação.

(D    o dever de agir conforme a moralidade e a 
impessoalidade.

(E)    o poder da administração pública de anular 
e revogar seus próprios atos.

47. Em relação à revogação e à anulação 
dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta.

(A) O judiciário pode entrar no mérito do ato 
administrativo.

(B) A Administração pública não pode declarar 
a nulidade dos seus próprios atos.

(C) A administração não pode revogar seus 
atos.

(D)   A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos.

(E) A administração não pode anular seus 
próprios atos ilegais, porque deles não se 
originam direitos.

48. Acerca dos direitos e vantagens do 
servidor público, assinale a alternativa 
correta.

(A) Eventualmente, o servidor receberá 
remuneração inferior ao salário mínimo.

(B) O servidor perderá a remuneração do dia 
em que faltar ao serviço, mesmo com motivo 
justificado.

(C) As faltas justificadas decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior poderão ser 
compensadas a critério da chefia imediata, 
sendo assim consideradas como efetivo 
exercício.

(D) O servidor em débito com o erário, que 
for demitido, exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
terá o prazo de trinta dias para quitar o 
débito. 

(E) O vencimento, a remuneração e o provento 
poderão ser objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial.
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49. Além do vencimento, poderão ser 
pagas ao servidor vantagens como 
indenizações, gratificações e adicionais. 
Em relação a essas vantagens, assinale 
a alternativa correta.

(A) A ajuda de custo constitui um tipo de 
indenização concedida ao servidor.

(B) O pagamento de diárias não corresponde 
a um tipo de indenização concedida ao 
servidor.

(C) O auxílio-moradia não corresponde a um 
tipo de indenização concedida ao servidor.

(D) Conceder-se-á indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio de locomoção fornecido 
pelo Estado para a execução de serviços 
externos, por força das atribuições próprias 
do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento.

(E) Não será devida gratificação natalina ao 
servidor.

50. O regime disciplinar impõe algumas 
proibições ao servidor público. Ao 
servidor é vedado

(A) tratar com urbanidade as pessoas.
(B) representar contra ilegalidade, omissão ou 

abuso de poder.
(C) guardar sigilo sobre assunto da repartição.
(D)    manter conduta compatível com a 

moralidade administrativa.
(E) opor resistência injustificada ao andamento 

de documento e processo ou execução de 
serviço.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL PENAL

51. Em um processo crime, a prisão 
preventiva do acusado foi decretada 
com base na garantia da ordem pública. 
Posteriormente, verificando que o 
réu tinha residência fixa, emprego 
lícito e bons antecedentes, o juiz 
revogou a prisão decretada ante a sua 
desnecessidade. Ocorre que, no curso da 
instrução criminal, uma das testemunhas 
arroladas pela acusação noticiou ao 
juízo que estava recebendo ameaças do 
acusado para que não comparecesse em 
juízo no dia da audiência ou iria morrer. 
Diante da situação apresentada, assinale 
a alternativa correta.

(A)  O juiz poderá decretar a prisão temporária 
do acusado até a realização da audiência 
de instrução.

(B)  Não poderá ser novamente decretada a 
prisão preventiva do acusado, porque a 
prisão já foi revogada uma vez no mesmo 
processo.

(C)  Somente poderá ser novamente decretada 
a prisão preventiva do acusado se houver 
uma das hipóteses de prisão em flagrante.

(D)  Poderá ser decretada novamente a prisão 
preventiva do acusado com fundamento na 
conveniência da instrução criminal.

(E)  Somente poderá ser decretada novamente 
a prisão preventiva se tratar-se de crime da 
competência do Tribunal do Júri.

52. Segundo a doutrina, prova é o conjunto 
de elementos produzidos pelas partes 
e/ou pelo Juiz, visando à formação do 
convencimento quanto a atos, fatos 
e circunstâncias. Nesse contexto, 
referente à matéria de provas prevista 
no Código de Processo Penal, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Antes de proferir a sentença, o Juiz pode, 
de ofício, determinar a realização de 
diligências complementares para esclarecer 
ponto relevante.

(B)  A prova obtida por meios ilícitos não será 
admitida no processo, porém aquelas que 
derivarem dela podem ser utilizadas.

(C)  O juiz, ao sentenciar o processo, pode 
fundamentar sua decisão exclusivamente 
com base nas provas produzidas em fase 
de inquérito policial.

(D)  O interrogatório, por se tratar de ato de 
defesa, não pode ser realizado novamente 
no mesmo processo.

(E)  O silêncio do acusado em seu interrogatório 
pode ser interpretado como confissão.

53. Acerca do Exame de corpo de delito e 
perícias em geral, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Os exames de corpo de delito somente 
poderão se realizados em dias úteis.

(B)  A confissão do acusado é suficiente para 
a comprovação das infrações penais que 
deixam vestígios.

(C)  As perícias em geral serão, em regra, 
realizadas por peritos oficiais, portadores 
de diploma de curso superior, não cabendo 
às partes formularem quesitos ou indicar 
assistente técnico.

(D)  Não sendo possível realizar o exame de 
corpo de delito, por haverem desaparecido 
os vestígios, tal prova poderá ser suprida 
pela prova testemunhal.
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(E)  É obrigatória a juntada de fotografias, 
esquemas e desenhos, para acompanhar 
os laudos de que representem lesões.

54. O Código de Processo Penal trata, 
em seus artigos 69 a 91, da matéria de 
competência. Por conceito, competência 
é a delimitação do poder jurisdicional, 
ou seja, é a distribuição do poder/dever 
de julgar entre os juízos. Em relação 
à competência, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  No processo penal, a competência será 
definida, em regra, pelo local do domicílio 
do réu.

(B)  Havendo duas ou mais pessoas sendo 
acusadas do mesmo crime, a competência 
será fixada pela conexão.

(C)  Existindo conflito entre a competência do 
tribunal do júri e a de outro órgão da justiça 
comum, prevalecerá a competência do júri.

(D)  A  conexão e a continência importarão 
sempre na unidade de processo e 
julgamento.

(E)  No concurso entre a jurisdição comum e a 
do juízo da infância e juventude, prevalecerá 
a comum.

55. São crimes que admitem a decretação da 
Prisão Temporária:

(A)  epidemia com resultado morte e crimes 
contra o sistema financeiro.

(B)  tráfico de drogas e posse de drogas para 
consumo pessoal.

(C)  homicídio doloso e ameaça.
(D)  estupro e homicídio culposo.
(E)  embriaguez ao volante e homicídio culposo.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA

56. Historicamente, a Criminalística recebeu 
muitos nomes sinonímicos, como Polícia 
Técnica, Policiologia e Ciência Policial. 
Porém começou a prevalecer o nome 
“criminalística” após ter sido o termo 
cunhado por

(A) Oscar Freire.
(B) Paul L. Kirk.
(C) Edmond Locard.
(D) Hans Gross.
(E) Gilberto Porto.

57. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um latrocínio ocorreu em um 
estacionamento de um supermercado, 
então o estacionamento compõe o local 
do crime.

II. Um imóvel em que uma vítima de 
sequestro permaneceu, ainda que por 
pouco tempo, pode ser considerado um 
local de crime.

III. A região onde se concentram entes 
materiais concretos sem relação com a 
conduta, com o resultado ou com o nexo 
de causalidade do fato típico, antijurídico 
e culpável deve ser considerada um local 
de crime.

IV. Uma área em que, aparente, necessária 
ou presumivelmente, tenham sido 
praticados atos materiais relacionados 
ao delito de interesse penal faz parte do 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) Apenas I, II e III.

58. O propósito da análise dos vestígios 
em um local de morte violenta, como 
de qualquer local de crime, é extrair 
informações relevantes para a elucidação 
do delito. Dentre essas informações, 
estimar quando a morte aconteceu é uma 
das mais relevantes. Com isso em mente, 
assinale a alternativa que NÃO apresenta 
um vestígio de interesse forense capaz 
de subsidiar uma estimativa do tempo de 
morte.

(A) O algor mortis.
(B) A temperatura do corpo.
(C) Larvas de insetos.
(D) Os fenômenos cadavéricos.
(E) A higidez cadavérica.
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59. Considerando o vestígio no contexto 
do exame de local de crime, assinale a 
alternativa correta.

(A) O vestígio forjado é aquele que não está 
relacionado à conduta criminosa, sendo 
produzido de maneira não intencional.

(B) Os elementos irreais, vistos por um perito 
em síndrome de Burnout, são denominados 
vestígios ilusórios.

(C) O vestígio verdadeiro é o elemento material 
cujo autor teve a intenção de produzir com 
o intuito de dificultar a investigação que leve 
até ele.

(D) Indício, vestígio e evidência são 
termos sinônimos no âmbito pericial da 
criminalística.

(E) O vestígio, como material bruto constatado 
ou recolhido em local de crime, pode 
ser chamado de evidência quando suas 
análises apontam técnica e cientificamente 
sua relação com o crime.

60. Nove dias depois de um exame pericial, 
um perito médico legista pediu celeridade 
ao agente de necropsia quanto ao 
registro e à disponibilização das 
fotografias do procedimento, alegando 
que o prazo legal para a expedição do 
laudo pericial venceria no dia seguinte. 
O experiente agente de necropsia pediu 
calma ao legista, arrazoando que o prazo 
para a expedição do laudo poderia ser 
prorrogado dada a excepcionalidade 
do caso, mediante requerimento. 
Considerando quem está com a razão, 
assinale a alternativa que corretamente 
dirimi a discordância pelos argumentos 
apontados.

(A) O médico legista está com a razão, vez 
que, legalmente, o prazo para a expedição 
é de 10 dias, improrrogáveis em qualquer 
circunstância.

(B) O agente de necropsia feriu o princípio da 
hierarquia ao questionar a razão do perito. 
Por esse motivo, ele está equivocado.

(C) Ambos estão corretos, pois, em regra, o 
prazo legal para a expedição do laudo 
pericial é de 10 dias, mas, em casos 
excepcionais e a requerimento dos peritos, 
o prazo pode ser prorrogado.

(D) De acordo com a norma em vigor, se os 
peritos não puderem formar logo juízo 
seguro ou fazer relatório completo de 
exame, ser-lhes-á concedido prazo de até 
cinco dias. Logo, ambos estão equivocados.

(E) Não há prazo para a expedição do 
laudo pericial, sendo a conclusão desse 
documento um ato discricionário do perito. 
Portanto nem o perito médico legista nem o 
agente de necropsia estão corretos.

61. Um policial civil apresentou, no 
protocolo do Instituto Técnico-Científico 
de Perícias do Rio Grande do Norte, 
uma arma de fogo para perícia. Um 
agente técnico forense recepcionou o 
material, conferiu suas características, 
classificou-o e guardou-o de acordo 
com as recomendações do órgão 
técnico para posterior distribuição para 
a análise pericial propriamente dita. Os 
procedimentos realizados pelo agente 
técnico forense representam as etapas

(A) iniciais da fase interna da cadeia de 
custódia.

(B) finais da fase externa da cadeia de custódia.
(C) iniciais da fase externa da cadeia de 

custódia.
(D) finais da fase interna da cadeia de custódia.
(E) intermediárias da fase externa da cadeia de 

custódia.

62. Quanto à classificação dos locais de 
crime, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Se um indivíduo é morto por disparos 
de arma de fogo dentro de uma cozinha, 
então essa cozinha compõe o local de 
crime imediato.

II. Em situações em que populares adentram 
as adjacências da área do fato (entre 
o local imediato e o grande ambiente 
exterior) e alteram a posição relativa 
das coisas, o local de crime mediato é 
inidôneo.

III. A privação do isolamento e a carência de 
preservação de local de crime permite, 
por si só, classificar um local de crime 
como idôneo.

IV. Apesar dos vestígios se concentrarem 
no local imediato, as áreas adjacentes 
a este, em continuidade geográfica e 
denominadas local mediato, podem 
conter vestígios relacionados ao fato 
sob investigação.

V. A idoneidade de um local de crime está 
relacionada à preservação do estado das 
coisas e à manutenção destas de forma 
inalterada até a perícia.
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(A) Apenas II, III, IV e V.
(B) Apenas I, III e V.
(C) Apenas I, II, IV e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas III, IV e V.

63. Um cadáver foi encontrado dentro 
de  uma lagoa. A análise do local é 
imprescindível, pois

(A) é provável que a morte tenha se dado por 
asfixia por constrição do pescoço e apenas 
a perícia no local dos fatos pode buscar 
pelo objeto constritor (corda, fio, cinto, etc.).

(B) a água contida nos pulmões, na hipótese 
de afogamento, pode conter diatomáceas. 
A compatibilidade destas com aquelas 
encontradas na lagoa corroboraria a 
hipótese de que a asfixia em análise ocorreu 
naquele local.

(C) a morte estará relacionada ao soterramento 
da vítima por água, cabendo ao exame 
de local averiguar se o volume de água 
presente no local seria suficiente para a 
morte nessas circunstâncias.

(D) podem existir, na água da lagoa, elementos 
sólidos capazes de causar a sufocação 
direta, obstruindo as vias aéreas superiores, 
o que não seria concordante com a hipótese 
de morte violenta.

(E) podem estar presentes, às margens da 
lagoa, elementos que auxiliem na apuração 
dos fatos, como vestígios de atividade 
recreativa e laços utilizados na esganadura 
antes do corpo ser lançado à água.

64. Acerca da perícia em locais de morte 
por arma de fogo, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O número de disparos efetuados no local, 
entre outros elementos, pode permitir 
a diagnose diferencial entre suicídio e 
homicídio. A grande maioria dos suicídios 
cometidos por arma de fogo apresentam um 
único disparo, certeiro e fatal.

(B) A hipótese de suicídio ganha robustez 
quando, em um revólver, a posição da 
munição deflagrada é condizente com o 
último disparo realizado. Por esse motivo, 
é recomendada a tomada fotográfica do 
tambor na posição em que se encontrava 
na arma.

(C) Elementos relacionados a resíduos 
secundários do disparo de arma de fogo 
podem sugerir a distância, ainda que 
aproximada, do atirador em relação ao 
anteparo em que tais resíduos foram 
observados.

(D) A presença da arma do crime no local, 
por si só, sugere o suicídio. Mas a arma 
de fogo deve também estar presente em 
casos de morte por disparo acidental ou, 
eventualmente, nos casos de homicídio em 
que o autor forja o local “plantando” a arma 
na tentativa de confundir a investigação.

(E) Na morte acidental decorrente do disparo 
de arma de fogo em que o mecanismo de 
percussão foi acionado quando da queda 
da arma, é esperado que a trajetória e o 
trajeto do projétil sejam descendentes, já 
que, normalmente, o cano, no momento do 
disparo, está em posição mais alta que o 
ponto de impacto na superfície atingida.

65. O Código de Processo Penal estabelece 
que os peritos responderão os quesitos 
formulados. O documento no qual a 
autoridade policial determina a realização 
da perícia e encaminha os quesitos a 
serem respondidos é denominado

(A) Laudo Pericial.
(B) Parecer Técnico.
(C) Laudo Papiloscópico.
(D) Requisição de Perícia.
(E) Inquérito Policial.

66. Um indivíduo foi encontrado morto e a 
perícia foi acionada para levantamento 
de local de crime. Durante o exame 
perinecroscópico, o perito observou 
seis estojos de calibre .380 ACP próximo 
ao corpo e que os móveis do cômodo 
estavam em desalinho. Notou, ainda, 
quatro lesões perfurocontusas situadas 
no tórax do cadáver e uma na palma da 
mão direita. Diante dessas informações, 
é correto afirmar que a morte desse 
indivíduo se associa preliminarmente à

(A) morte acidental ao manusear arma de fogo.
(B) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurante.
(C) morte acidental mediante queda sucessiva 

sobre instrumento perfurocortante.
(D) morte natural de causas a serem 

determinadas durante a necroscopia.
(E) morte violenta relacionada a instrumento 

perfurocontundente.
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67. Sobre o isolamento e a preservação de 
local de crime, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Visam garantir que o estado das coisas 
não seja alterado, proporcionando 
fidedignidade ao local e aos vestígios ali 
presentes, viabilizando sua idoneidade.

II. São de responsabilidade do perito 
criminal requisitado para o levantamento 
do local de crime.

III. Estão legalmente previstos, devendo ser 
providenciados pela autoridade policial.

IV. Constituem o início da Cadeia de 
Custódia.

V. Idealmente, devem ser realizados 
mediante o impedimento do acesso 
físico de pessoas não autorizadas ao 
local de crime.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas I, III, IV e V.
(C) Apenas II, III e V.
(D) Apenas II, IV e V.
(E) Apenas I, II, III e IV.

NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL

68. Sobre a atividade de Odontolegista 
junto aos IMLs, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O odontolegista pode analisar marcas de 
mordidas em vítimas de agressão física, 
comparando com arcadas dentárias de 
suspeitos de cometer um crime, e, a partir 
desse estudo, fornecer dados para que a 
justiça encontre o autor da lesão.

(B) O odontolegista pode, por meio dos registros 
dentários dos prontuários odontológicos 
de uma suposta vítima encontrada em 
adiantado estado de decomposição, fazer a 
identificação dessa vítima, chegando à sua 
identidade.

(C) O odontolegista pode fazer exame de DNA 
para identificar uma ossada em adiantado 
estado de putrefação, pois esse é um 
exame sem restrições para ser executado, 
com 100% de acerto.

(D) O odontolegista assina o laudo junto com 
o médico legista, cada um em sua área de 
atuação.

(E) O odontolegista é o profissional mais 
indicado para examinar lesões em dentes e/
ou cavidade oral.

69. São documentos Odontolegais: 
(A) Parecer Técnico, Prontuário, Radiografias 

Periapicais.
(B) Atestado, Declaração de Comparecimento, 

Ficha Clínica.
(C) Notificação Compulsória, Atestado, Parecer 

Técnico.
(D) Contratos, Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido, Atestado.
(E) Notificação Compulsória, fotografias, 

laudos.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

70. Um condutor de motocicleta é atingido, 
durante chuva e em plena via pública, 
por um raio e sofre morte imediata. Esse 
tipo de morte é denominado

(A) eletroplessão.
(B) radioplessão.
(C) fulminação.
(D) eletricidade industrial fatal.
(E) eletroplessão atmosférica.

71. O que são manchas de hipóstases?
(A) O acúmulo de sangue na periferia do 

cadáver, devido à pressão interna pelos 
gases da putrefação.

(B) Manchas escuras na esclerótica (branco do 
olho), devido à semiabertura dos olhos no 
cadáver.

(C) A acumulação de manchas nas partes em 
declive (mais baixas) do cadáver, devido à 
deposição do sangue.

(D) Resíduos de tiro a curta distância, 
acumulados na pele e de grande valor 
pericial.

(E) Lesões na pele, típicas de local de entrada 
de corrente elétrica.
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74. O que é marca elétrica de Jellinek?
(A) Produto da descarga elétrica industrial, na 

região de saída da descarga elétrica.
(B) Produto da descarga elétrica atmosférica 

(raio), às vezes presente na região de saída 
da descarga elétrica.

(C) Uma tatuagem identificadora de 
determinados grupos criminosos, produzida 
em presídios com descarga elétrica de 
baixa voltagem.

(D) Lesão da pele, indolor, de consistência 
endurecida, com bordas elevadas e cor 
branco-amarelada, presente no local de 
entrada da eletricidade industrial.

(E) Lesões puntiformes nas pleuras pulmonares 
e no pericárdio, procedentes de fenômenos 
vasomotores, comuns em vítimas de asfixia 
por constricção externa do pescoço.

75. Na morte por sufocação direta, qual é o 
mecanismo?

(A) Oclusão da entrada de ar na via respiratória.
(B) Compressão do tórax, impedindo a expansão 

e, em consequência, a respiração.
(C) Desprendimento de coágulo sanguíneo 

dos membros inferiores, que vai obstruir o 
tronco arterial pulmonar.

(D) Compressão externa do pescoço, por meio 
de um laço apertado.

(E) Acúmulo de monóxido de carbono, gás tóxico 
que, se presente em grande quantidade no 
sangue, impede as trocas gasosas.

76. Quanto ao afogamento branco, é                 
correto afirmar que

(A) a denominação decorre do descolamento 
da epiderme, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(B) a denominação decorre da pele anserina 
acentuada, que resulta na intensa palidez 
do cadáver.

(C) a morte ocorre rapidamente, por trauma do 
crânio, antes de ocorrer aspiração de água.

(D) a morte ocorre rapidamente por inibição 
cardiorrespiratória, antes de se aspirar a 
água.

(E) os pulmões estão acentuadamente 
encharcados por água e pálidos.

72. A imagem a seguir mostra uma lesão 
provocada por projétil de arma de fogo, a 
qual trata-se de

(A) lesão de saída, com bordas evertidas e 
orlas de contusão e enxugo.

(B) lesão de saída, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(C) lesão de entrada, com halo de 
esfumaçamento.

(D) lesão de entrada, com orlas de escoriação e 
enxugo.

(E) lesão de entrada, com halo de tatuagem.

73. Na morte provocada por ingestão 
de pequena quantidade do agente 
químico conhecido popularmente como 
“chumbinho”, que foi proibido no país, 
pela ANVISA, mas que ainda é vendido 
ilegalmente em mercados populares,

(A) a causa da morte é a ação cáustica, pois o 
produto foi ingerido.

(B) a causa da morte é envenenamento.
(C) a causa da morte pode ser dada como 

natural pelos socorristas, se a vítima tinha 
doença prévia grave e estava em fase 
terminal de vida.

(D) a causa da morte pode ser dada como 
natural, se a vítima for devidamente 
socorrida e morrer durante o período de 
recuperação.

(E) se a vítima sobreviver após o socorro 
hospitalar, comprova-se que não houve 
envenenamento.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

77. Uma gestante de sete meses decide 
golpear o abdome com um bastão 
de madeira, para matar o feto. Ela foi 
internada em hospital, com dores, e no 
dia seguinte deu à luz a um feto morto, 
com sinais de morte muito recente. Esse 
caso caracteriza um crime de

(A) homicídio.
(B) lesão corporal.
(C) atentado violento ao pudor.
(D) aborto.
(E) infanticídio.

78. São fenômenos transformativos 
conservadores:

(A) tanatopraxia e necromaquiagem.
(B) embalsamento e rigidez cadavérica.
(C) resfriamento e livores cadavéricos.
(D) saponificação e mumificação.
(E) mancha verde abdominal e circulação 

póstuma de Brouardel.

79. Considera-se lesão corporal, EXCETO
(A) ofender a integridade corporal ou a saúde 

de outrem.
(B) oferecer veneno a um desafeto, o que 

entretanto não provocou a morte.
(C) contusão.
(D) úlcera do estômago perfurada, resultante 

de gastrite crônica e com muita dor.
(E) trauma provocando lesão interna, mas sem 

nenhum sinal externo.

80. Os órgãos fígado, baço, rins e estômago, 
na topografia habitual, localizam-se no 
corpo humano, respectivamente:

(A) à esquerda; à direita; à direita e à esquerda; 
à direita.

(B) no dorso; à direita; à direita; à direita e à 
esquerda.

(C) à direita; à esquerda; à direita e à esquerda; 
à esquerda.

(D) no dorso; à direita; à esquerda; à direita.
(E) à esquerda; na pelve; à direita e esquerda; 

à esquerda.
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