
 

 

 

Tipo “A” 

 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

• Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova de verificação de aprendizagem contendo 100 (cem) questões de múltipla escolha, com  

5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; e, 
o um formulário ótico de respostas personalizado. 

• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da sua identificação, escreva no espaço apropriado do formulário ótico de 
respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A história é escrita pelos vencedores. 
 

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do formulário ótico de respostas  
estão corretas. 

• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova de verificação de aprendizagem, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do formulário ótico de respostas. 

• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova de verificação de aprendizagem, você poderá entregar seu formulário ótico 
de respostas e o caderno da prova e retirar-se da sala. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova de verificação de aprendizagem após 3 (três) horas e 45 (quarenta e 
cinco) minutos do início da prova. 

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o formulário ótico de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada com  

material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação. 
• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  D E  V E R I F I C A Ç Ã O  D E  A P R E N D I Z A G E M  
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no formulário ótico de respostas da prova. Caso haja algum dado incorreto, escreva 
apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no formulário ótico de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no formulário ótico de respostas, uma única alternativa. 
• O formulário ótico de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado e nem pode conter nenhum registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no formulário ótico de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta, o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
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Siglas utilizadas na prova 
 

PCDF: Polícia Civil do Distrito Federal 
IC: Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal 
 

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
A correta aplicação dos Direitos Humanos, em prol da 
pessoa, visa à limitação 
 
(A) do arbítrio estatal. 
(B) da igualdade para os indivíduos. 
(C) dos direitos e das garantias fundamentais. 
(D) do direito à liberdade. 
(E) do direito à vida. 
 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
A violação dos Direitos Humanos, por parte de forças 
policiais, tem como consequência nefasta o (a) 
 
(A) aumento da obediência da população. 
(B) diminuição da confiança da população nessas forças. 
(C) aproximação entre polícia e comunidade. 
(D) liberação de inocentes e a punição de culpados. 
(E) atendimento qualitativo à vítima, cuja demanda é 

respondida com mais eficiência. 
 

QUESTÃO 3 _______________________  
 
Em relação aos Direitos Humanos, é correto afirmar que 
 
(A) os aspectos históricos e culturais não influenciam na 

sua aplicação e conceituação, uma vez que toda e 
qualquer ofensa aos Direitos Humanos é recebida 
com igual repúdio e entendimento em qualquer povo, 
cultura e época. 

(B) os Direitos Humanos são simples leis, sempre internas a 
uma nação, que visam a assegurar a soberania desse 
mesmo país e a manutenção de seu povo. 

(C) práticas que ofenderiam a dignidade da pessoa 
humana, em determinada época e lugar, se aplicadas 
noutra localidade e em momento distinto, podem ser 
consideradas completamente normais.  

(D) não possuem qualquer relação com a dignidade da 
pessoa humana; são institutos paralelos que possuem 
objetivos distintos. 

(E) são princípios internacionais que determinam, de 
forma absoluta e taxativa, quais práticas passam a ser 
consideradas agressões à dignidade da pessoa humana. 

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
O estudo de vitimologia mostra que pessoas em situações 
idênticas respondem de maneiras distintas à agressão sofrida. 
A respeito desse tema, é correto afirmar que 
 
(A) a vítima não tem direito a ser tratada com distinção, 

mesmo que relacionada à dignidade, pois tal tratamento 
seria considerado uma exceção não permitida. 

(B) os atos de violência são mais perniciosos do que as 
catástrofes naturais. 

(C) a marca de horror na memória da vítima e a 
consequente supervigilância são de simples 
tratamento e não deixam qualquer sequela. 

(D) crianças, portadores de necessidades especiais e 
idosos carecem de cuidado ainda maior, embora 
sejam menos suscetíveis a traumas oriundos de 
episódios de violência.  

(E) existem diversos programas de apoio às vítimas de 
violência; no entanto, não cabe ao policial orientar a 
vítima a buscar quaisquer deles, pois a decisão é de 
cunho pessoal, e o agente público deve se abster de 
manifestações quanto ao assunto, com o intuito de 
preservar a intimidade da vítima.  

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
A sociedade espera de todo servidor público um alto padrão 
de compromisso ético. No caso dos policiais, quanto à 
rigidez ética que se espera, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O policial, no exercício de sua função, torna-se um 

cidadão qualificado, pois emblematiza o Estado em 
seu contato direto com a população. 

(B) Em razão de sua permissão para o uso de arma de 
fogo e de força, o policial não se torna um referencial 
para o bem ou o mal-estar da sociedade, pois 
permanece distante dessa realidade. 

(C) A função policial afasta o caráter de formador de 
opinião, razão pela qual o policial não deve ser 
considerado no rol dessa espécie de profissionais 
educadores; ao contrário, o exercício do poder estatal 
faz o policial não opinar, tampouco orientar o 
cidadão no decorrer da apuração criminal, buscando 
sempre a imparcialidade na prestação da justiça. 

(D) A ética policial deve ser corporativista, para que se 
alcance a confiabilidade social na instituição.  

(E) Respeitar a instituição policial é buscar a promoção e 
a preservação dos direitos específicos dos policiais, 
os quais devem estar à frente dos direitos dos 
cidadãos comuns. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Acerca da legislação aplicável à PCDF, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) A competência para organizar e manter a PCDF é da 
União, embora a instituição seja subordinada ao 
governador do Distrito Federal. 

(B) A direção da PCDF pode ser exercida por qualquer 
integrante da instituição, desde que este seja indicado 
pelo governador do Distrito Federal. 

(C) A competência da União para legislar a respeito do 
regime jurídico dos servidores da PCDF não afasta a 
possibilidade do Distrito Federal de legislar quanto a 
vencimentos de membros da PCDF. 

(D) Os departamentos de trânsito compõem o quadro de 
órgãos relacionados nos incisos do caput do artigo 144 
da Constituição Federal incumbidos constitucionalmente 
da preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. 

(E) Segundo o Regimento Interno da PCDF, a Polícia Civil 
do Distrito Federal, instituição permanente da 
administração direta, essencial à função jurisdicional, 
vincula-se à Secretaria de Segurança Pública. 
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QUESTÃO 7 _______________________  
 
Ao servidor policial, tendo em vista o exercício de uma 
atividade diferenciada, foram conferidas algumas prerrogativas 
para o bom desempenho de suas atribuições. Em relação a essas 
prerrogativas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os policiais civis do Distrito Federal têm o direito de 

portar arma de fogo em todo território nacional, mas, 
quando eles estão fora de serviço, lhes é vedado o 
porte da arma fornecida pela instituição. 

(B) O distintivo de policial civil é um símbolo privativo 
dos policiais civis da ativa. 

(C) No exercício das funções de polícia judiciária, os 
policiais civis serão identificados pela arma de fogo 
funcional, pela carteira funcional e pelo distintivo de 
policial civil. 

(D) O servidor policial civil aposentado permanece com 
sua carteira de identidade policial de servidor em 
exercício, em razão de manter o porte de arma. 

(E) O Poder Judiciário, ao se manifestar quanto ao uso de 
algemas, firmou o entendimento de que, em regra, todo 
cidadão detido deve ser algemado, no intuito de preservar 
a integridade física dos policiais e do conduzido. 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
De acordo com a Lei Orgânica do DF, o Regimento Interno 
da PCDF (Decreto Distrital no 30.490/2009) e a Lei Federal 
no 4.878/1965, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O IC, por integrar a estrutura administrativa da 

PCDF, poderá ser dirigido por um delegado  
de polícia. 

(B) O perito criminal responsável pelo exame pericial em 
local de infração penal está legalmente autorizado a 
publicar ou a divulgar o conteúdo do respectivo 
laudo sem ordem expressa da autoridade competente. 

(C) A garantia de independência funcional para a 
elaboração de laudos, concedida aos peritos criminais 
da PCDF, é relativizada em casos expressos. 

(D) Os trabalhos fotográficos para instruir laudos periciais 
são de atribuição da carreira de apoio administrativo. 

(E) As atividades desenvolvidas no IC são consideradas de 
natureza técnico-científica. 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
A Instrução Normativa/PCDF no 132/2009 dispõe a respeito 
dos procedimentos que devem ser observados, no âmbito da 
PCDF, para acompanhamento e apuração do estágio 
probatório dos servidores policiais civis. Entre outras 
disposições, a referida Instrução Normativa estabelece, no 
artigo 2o, que o estágio probatório constitui-se no período de 
três anos de efetivo exercício do servidor policial, durante os 
quais serão apurados requisitos de 
 
(A) assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

relacionamento interpessoal, responsabilidade e 
idoneidade moral. 

(B) assiduidade, capacidade de iniciativa, disciplina, 
produtividade, responsabilidade e tirocínio policial. 

(C) assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 
produtividade, responsabilidade e idoneidade moral. 

(D) assiduidade, responsabilidade, companheirismo, 
produtividade, capacidade de iniciativa e idoneidade moral. 

(E) assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa, 
empatia, responsabilidade e idoneidade moral. 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
Conforme o previsto no Decreto no 7.652/2011, que 
disciplina o instituto da progressão funcional dos servidores 
integrantes das carreiras de delegado de polícia e de policial 
do Distrito Federal, são requisitos cumulativos para a 
progressão funcional a (o) 
 
(A) conclusão, com aproveitamento, de curso de 

aperfeiçoamento, o exercício ininterrupto no cargo e 
a assiduidade. 

(B) conclusão, com aproveitamento, de curso de 
aperfeiçoamento, o exercício ininterrupto no cargo e 
a avaliação de desempenho satisfatória. 

(C) exercício ininterrupto no cargo, a produtividade e a 
conclusão, com aproveitamento, de curso de 
aperfeiçoamento.  

(D) conclusão, com aproveitamento, de curso de 
aperfeiçoamento, a idoneidade e o exercício 
ininterrupto no cargo.  

(E) avaliação de desempenho satisfatória, a conclusão, 
com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento e 
a produtividade. 

 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
Na contagem do interstício para fins de progressão funcional, 
prevista no Decreto no 7.652/2011, será considerado 
interrompido o exercício no cargo nos casos de 
 
(A) licenças ou afastamentos sem remuneração, 

suspensão disciplinar, falta injustificada e prisão em 
virtude de sentença transitada em julgado. 

(B) licenças ou afastamentos sem remuneração, 
suspensão disciplinar convertida em multa, falta 
injustificada e prisão em virtude de sentença 
transitada em julgado. 

(C) suspensão disciplinar, falta injustificada, licenças ou 
afastamentos remunerados e prisão em virtude de 
sentença transitada em julgado. 

(D) licenças ou afastamentos sem remuneração, 
suspensão disciplinar, falta injustificada e prisão 
preventiva. 

(E) licenças ou afastamentos sem remuneração, 
suspensão disciplinar, falta injustificada e prisão em 
virtude de sentença condenatória. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Conjunto de medidas de caráter exclusivamente defensivo, 
destinado a garantir o funcionamento da instituição, de modo 
a prevenir e obstruir as ações adversas de qualquer natureza. 
A definição apresentada refere-se à (ao) 
 
(A) contrainteligência. 
(B) segurança orgânica. 
(C) atividade de inteligência. 
(D) segurança das instalações. 
(E) Plano de Segurança Orgânica (PLASEGOR). 
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QUESTÃO 13 ______________________  
 
Em relação às medidas de segurança, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Medidas de proteção das instalações, como 
implantação de barreiras físicas (alarmes e senhas), 
são suficientes para garantir a segurança do local. 

(B) Um agente que seja designado para efetuar ação de 
infiltração, cuja operacionalização depende do uso de 
estória-cobertura, deve saber de seus detalhes apenas 
no dia do início da operação, para evitar vazamentos. 

(C) Todo documento produzido pela delegacia deve ser 
classificado quanto ao grau de sigilo definido na Lei 
de Acesso à Informação (LAI). 

(D) As medidas de segurança de pessoal devem ocorrer 
em todas as fases do vínculo funcional do servidor 
(processo seletivo, desempenho das funções e 
desligamento), pois, em cada uma delas, são 
mensurados diferentes riscos.  

(E) Para garantir a segurança das comunicações, duas 
medidas que podem ser adotadas são a 
esteganotecnia e a criptotecnia, que visam a facilitar 
o entendimento do texto transmitido. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 
Acerca das questões de gênero, domésticas ou familiares, é 
correto afirmar que 
 
(A) as identidades sexuais não são dados inerentes à 

biologia dos sexos, mas sim construções sociais, 
históricas e culturamente específicas, passíveis de 
transformação. 

(B) o termo homofobia define o ódio, o preconceito e a 
repugnância que alguns nutrem exclusivamente por 
pessoas trans e travestis. 

(C) a orientação sexual expressa o que uma pessoa sente 
(afetividade/atração) por outra, enquanto a 
identidade de gênero faz referência a como alguém 
vê o próximo. 

(D) a legislação vigente (Decreto Federal no 8.727/2016 e 
Decreto Distrital no 37.982/2017) dispõe que o uso 
do nome social será utilizado em todas as empresas, 
não se restringindo ao âmbito da administração 
pública. 

(E) a Lei Maria da Penha prevê que a vítima poderá 
requerer as medidas protetivas de urgência (MPU) 
dentro do prazo de 48 horas. 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Quanto às vulnerabilidades sociais, é correto afirmar que 
 

(A) os grupos minoritários se diferenciam dos 
vulneráveis pelo senso comum de identidade destes, 
sendo fácil a organização entre si. 

(B) as penas cominadas aos crimes de injúria racial e de 
racismo são semelhantes. O primeiro é inafiançável e 
atinge a honra do indivíduo, enquanto o segundo atinge 
uma coletividade indeterminada. 

(C) no Brasil é assegurada a inviolabilidade à liberdade 
de consciência e de crença, bem como o livre 
exercício dos cultos religiosos, sendo protegidos os 
locais de culto e de liturgia. 

(D) o Estatuto do Idoso foi destinado a regulamentar os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos. 

(E) o Estatuto da Criança e do Adolescente tem base na 
doutrina da proteção integral, que se assenta sobre 
dois pilares: reconhecer a criança como pessoa em 
desenvolvimento e preservar o direito à convivência 
familiar. 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
 
A PCDF procura desenvolver seus próprios sistemas de 
informações coorporativos. Isso ocorre, entre outros motivos, 
em razão das peculiaridades e da criticidade das informações 
que envolvem as investigações policiais. Com base no 
exposto, assinale a alternativa que apresenta o sistema de 
informação da PCDF que permite que usuários pontuem 
dados estatísticos e de investigações criminais em mapas e 
imagens de satélite do Google. 
 

(A) PCDFMÓVEL. 
(B) SICOLA. 
(C) PROCURADOS. 
(D) ATLAS. 
(E) SIIC. 
 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Considerando a dependência cada vez maior de serviços 
informacionais, que vão além do desenvolvimento de 
softwares corporativos, a PCDF tem buscado firmar parcerias 
com outros órgãos e empresas. Quanto aos softwares 
externos que são utilizados pela PCDF, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O sistema HORUS foi desenvolvido pela 

Subsecretaria do Sistema Penitenciário (SESIPE). 
Esse sistema visa a disponibilizar os laudos periciais 
de presos, além de permitir alimentação de 
informações dos envolvidos em inquéritos policiais, 
termos circunstanciados, mandados de prisão e 
recomendações de prisão na base do Sistema 
Nacional do Ministério da Justiça. 

(B) O sistema INFOSEG foi instituído, no âmbito do 
Conselho Nacional de Justiça, para fins de registro 
dos mandados de prisão expedidos pelas autoridades 
judiciárias. 

(C) O Sinesp Cidadão é uma aplicação web para a gestão 
das informações laboratoriais, dos fluxos de trabalho 
e de todos os aspectos relacionados à automação das 
funções e de cadeia de custódia da unidade ou  
do laboratório. 

(D) O sistema BNMP tem por objetivo a integração das 
informações de segurança pública, de justiça e de 
fiscalização, como, entre outros, dos dados de 
inquéritos, de processos, de armas de fogo, de veículos, 
de condutores e de mandados de prisão, entre todas as 
unidades da federação e os órgãos federais. 

(E) O sistema SIAPEN permite pesquisar dados pessoais 
de presos, tais como: fotos, dados de qualificação e 
dados processuais, entre outras informações. Esse 
sistema também permite saber quais internos estão 
com os benefícios de trabalho externo e saídas 
temporárias. 
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QUESTÃO 18 ______________________  
 
Acerca dos softwares e dos sistemas coorporativos da PCDF, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) O sistema PROCED é destinado ao cadastro de 

procedimentos policiais; com ele, podem-se realizar 
várias atividades, tais como: pesquisar antecedentes 
criminais de pessoas, registrar ocorrências criminais, 
e aditar ocorrências. 

(B) A solicitação de perícia está vinculada diretamente a 
uma ocorrência policial. Ela é de fundamental 
importância para o IC. Sendo assim, ela deve ser 
solicitada no sistema de DigIC, no módulo de 
solicitação de perícias. 

(C) O sistema SCONDE é destinado ao cadastro e ao 
controle das denúncias anônimas recebidas pela Divisão 
de Controle de Denúncias e Ocorrências Eletrônicas 
(DICOE), por meio do telefone 197 (Disque-Denúncia) e 
pelas unidades policiais do Distrito Federal. 

(D) A Delegacia Eletrônica é um módulo disponibilizado 
no portal da PCDF na internet que tem como objetivo 
proporcionar ao usuário comodidade no registro de 
qualquer ocorrência policial. Podem ser registradas, por 
exemplo, ocorrências de roubo e de acidentes de 
trânsito com vítima. Após o registro, a ocorrência é 
homologada pela unidade policial responsável pela área 
circunscricional onde o fato ocorreu. 

(E) O sistema SIIC foi desenvolvido objetivando 
disponibilizar à sociedade a identidade de indivíduos 
que tenham débitos com a Justiça, ou seja, que 
tenham o status de “procurado” ou “foragido” no 
sistema PROCED. 

 
QUESTÃO 19 ______________________  
 
Considerando que, na PCDF, os sistemas informatizados são 
exemplos práticos de sistemas de informação, tendo por 
finalidade a coleta, o processamento, o armazenamento, a 
análise e a disseminação das informações institucionais, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O sistema ANTECEDENTES é um dos sistemas 

corporativos, fonte de consulta que agrupa 
informações de inquéritos policiais e de mandados de 
prisão de um envolvido, sendo classificado como um 
tipo de sistema de informação operacional. 

(B) No sistema PROCED, podem-se realizar, por 
exemplo, consultas e verificar o envolvimento de 
determinada pessoa em algum procedimento policial, 
sendo classificado como um tipo de sistema de 
informação gerencial. 

(C) O sistema de ocorrências chamado Millenium é um 
exemplo típico de sistema de informação estratégico, 
por tratar de transações rotineiras da instituição. 

(D) No sistema Cartorio.NET, as rotinas cartorárias são 
sistematizadas e otimizadas, de forma a gerar 
inúmeras peças para compor inquéritos policiais, 
termos circunstanciados e procedimentos de 
apuração de atos infracionais, sendo classificado 
como um tipo de sistema de informação estratégico. 
 
 

(E) O sistema de denúncia da página da PCDF na 
internet está integrado ao sistema SCONDE, que é 
uma fonte estratégica de informações para as 
investigações, sendo classificado como um tipo de 
sistema de informação estratégico. 

 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
Considerando-se a evolução dos sistemas corporativos da 
PCDF, o sistema de ocorrências, nomeado Millenium, foi 
implantado no início do ano 2000 em substituição ao sistema 
SIOCOP, o que possibilita a integração entre as unidades 
policiais. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O sistema de ocorrências possibilita o registro, a 

consulta e a impressão das ocorrências, tornando 
possível a edição de qualquer dado após a homologação 
destas com a autenticação do usuário válido. 

(B) A Delegacia Eletrônica é uma via opcional de 
registro de ocorrências voltada para os usuários da 
internet. A homologação destas se dá no momento da 
finalização do registro. 

(C) O registro de ocorrência via Delegacia Eletrônica inclui 
os dados diretamente na base da unidade policial de 
apuração, conforme o local do fato criminal.  

(D) A solicitação de perícia está vinculada diretamente a 
uma ocorrência policial, que deverá estar 
homologada para a conclusão.  

(E) Uma ocorrência policial poderá ser cancelada, no 
sistema Millenium, antes de sua homologação. 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
A Divisão de Tecnologia (DITEC) desenvolve os sistemas 
corporativos da PCDF e procura estar na vanguarda 
tecnológica, disponibilizando sistemas por meio da internet. 
Quanto a esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Qualquer cidadão pode acessar o site da PCDF para 

o registro de ocorrências, mediante o preenchimento 
e o envio de formulário específico via sistema 
PCDFMÓVEL. 

(B) O sistema Denúncia 197, do site da PCDF, recebe, 
por exemplo, informações dos cidadãos, a respeito de 
crimes que já ocorreram ou de que se tenha 
conhecimento e que estão sendo planejados, sendo 
estas registradas na base dos procurados da PCDF. 

(C) O sistema Procurados, disponibilizado no site da 
PCDF, possibilita a pesquisa de identificação de 
suspeitos pelas características físicas, pelo tipo de 
crime, pelo modus operandi e por pessoas com quem 
eles possuem alguma relação.  

(D) A rede INFOSEG, da SENASP, integra as 
informações de segurança pública, de justiça e de 
fiscalização, disponibilizando, por exemplo, 
informações de inquéritos e de mandados de prisão, 
entre outros, de todas as unidades da federação e dos 
órgãos federais. 

(E) O sistema PCDFMÓVEL é um sistema web que pode 
ser acessado por policiais civis via internet para 
consultas e registro de ocorrências policiais, além de 
consulta de veículos e de dados de identificação civil. 
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QUESTÃO 22 ______________________  
 
Em relação aos softwares e sistemas coorporativos da PCDF, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O sistema PROCED fundamentou-se na necessidade 

de se disponibilizarem os registros realizados em 
cada unidade policial (delegacia), na rede corporativa 
(intranet), de maneira a permitir variadas formas de 
pesquisa. Esse sistema possibilita que sejam 
realizados aditamentos de ocorrências, solicitação de 
perícias e criação de estatísticas. 

(B) O sistema PROCED permite realizar consultas por 
partes do nome, o que pode ajudar sobremaneira nas 
pesquisas. Para isso, devem ser utilizados os 
caracteres especiais, o sinal de porcentagem ("%") e 
o sinal de sublinhado ("_"). O sinal de porcentagem 
(“%”) substitui uma única letra e deve ser usado 
quando não se tem certeza de uma única letra de um 
determinado nome. Por exemplo: Lui% (Luis ou 
Luiz), Sou%a (Sousa ou Souza). 

(C) O sistema Protocolo possibilita um controle mais 
eficiente e eficaz dos documentos. Permite executar a 
rastreabilidade dos documentos que tramitam na 
PCDF, garantindo a publicidade das informações. 

(D) O sistema de ocorrências permite o registro de 
ocorrências e o cadastro de procedimentos policiais, 
tais como inquéritos policiais e mandados de prisão. 
No sistema, são disponibilizados vários tipos de 
pesquisas que auxiliam nas investigações criminais, 
além de permitirem que informações de procurados 
possam ser acessadas em tempo real pelos policiais, 
garantindo melhor desempenho na atividade policial 
e maior segurança à sociedade. 

(E) O sistema de ocorrências possui um módulo que 
permite ao usuário criar azimutes, polígonos e 
polilinhas. Nesse módulo, o usuário pode criar 
feições ou desenhos diretamente em um mapa. Tais 
desenhos auxiliam a investigação policial e permitem 
ao policial realizar análises e planejamentos 
operacionais mais completos. 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
Não há como estabelecer uma “história natural” da Polícia, 
segundo Rolim (2006). A formação da Polícia moderna surge 
atendendo à incapacidade dos governos de lidar com revoltas 
populares. Segundo Bayley (2006), a Polícia moderna é 
 
(A) pública, não especializada e profissional. 
(B) privada, especializada e profissional. 
(C) agência policial, pública e especializada. 
(D) pública, especializada e profissional. 
(E) privada, meritocrática e não profissional. 
 

BAYLEY, David. Padrões de Policiamento. Uma análise internacional 
comparativa. São Paulo: Editora da USP, 2006. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
A realização de atividades policiais tem como preparação 
explícita a questão da profissionalização, sendo requisito 
essencial da Polícia moderna. Consequentemente, segundo 
Bayley (2006), o profissionalismo policial leva em conta o (a) 

(A) recrutamento meritocrático, a formalização do 
treinamento, a evolução estruturada da carreira, a 
sistematização da disciplina e o trabalho em tempo 
integral. 

(B) meritocracia, a progressão funcional e a dedicação 
exclusiva. 

(C) emprego da força, o treinamento, a estruturação de 
carreira e a dedicação parcial. 

(D) recrutamento meritocrático, o treinamento formal, a 
evolução estruturada da carreira e a sistematização 
da disciplina. 

(E) treinamento formal, a meritocracia, a dedicação 
exclusiva e a sistematização da disciplina. 

 
BAYLEY, David. Padrões de Policiamento. Uma análise internacional 

comparativa. São Paulo: Editora da USP, 2006. 
 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
A implantação de órgãos de controle externo da atividade 
policial é relativamente recente; mesmo nos Estados Unidos, 
apenas na década de 1970 iniciaram-se tratativas para o 
estabelecimento de instituições democráticas.  
 
Para o estabelecimento desse tipo de controle, existe a 
premissa da ideia de accountability, sendo que, para que esta 
possa ocorrer, são necessárias as noções de 
 
(A) controle, instituição e fiscalização. 
(B) transparência, controle e fiscalização. 
(C) responsabilidade, controle e transparência. 
(D) fiscalização, responsabilidade e atuação democrática. 
(E) atuação democrática, fiscalização e controle. 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
O Ministério Público, por intermédio do Núcleo de Investigação e 
Controle Externo da Atividade Policial, tem como propósito 
primário garantir uma supervisão competente, independentemente 
dos interesses políticos ou burocráticos correntes. É correto 
afirmar que essa definição refere-se ao controle 
 
(A) externo-inclusivo. 
(B) interno-inclusivo. 
(C) interno-explícito. 
(D) interno-implícito. 
(E) externo-exclusivo. 
 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
políticas de segurança pública em nível nacional e distrital. 
 
(A) Programa Viva Brasília (Nosso Pacto pela Vida) e 

Plano de Contenção Nacional. 
(B) Plano Nacional de Segurança Pública e Programa 

Viva Brasília (Nosso Pacto pela Vida). 
(C) Programa de Segurança Nacional e Pacto pela Vida. 
(D) Pacto Nacional de Segurança e Programa Viva DF. 
(E) Nosso Pacto pela Vida e Brasil Segurança Nacional. 
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QUESTÃO 28 ______________________  
 
A PCDF, a Polícia Militar do Distrito Federal, o Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal e o Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal são órgãos vinculados à 
Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do Distrito 
Federal. Considerando-se essa afirmativa, é correto afirmar 
que qualquer atividade que envolva as forças de segurança 
no Distrito Federal é executada por meio de 
 

(A) portarias, instruções normativas e grupos  
de trabalho. 

(B) portarias conjuntas, ações de integração e acordos  
de cooperação. 

(C) portarias conjuntas, planos táticos, ações de 
integração, acordos de cooperação e grupos  
de trabalho. 

(D) decretos distritais, ações de cooperação e grupos  
de trabalho. 

(E) grupos de ação, instruções normativas e ações  
de coordenação integrada. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
O artigo 144 da Constituição Federal foi alterado pela 
Emenda Constitucional no 82/2014, que acrescenta a ele a 
segurança viária no âmbito dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. Quanto ao exposto, é correto afirmar que são 
órgãos de segurança viária no Distrito Federal e compõem o 
Sistema de Segurança Pública o (a) 
 
(A) DER/DF, o DNIT e o DETRAN/DF. 
(B) DETRAN/DF e o DNIT. 
(C) DNIT e o DER/DF. 
(D) DER/DF e o DETRAN/DF. 
(E) ANTT, o DER/DF e o DETRAN/DF 
 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que, durante uma viagem de carro 
com a família, uma perita criminal da PCDF é surpreendida por 
um assalto a uma loja de conveniência em um posto de 
combustíveis no qual ela havia parado para ir ao toalete. Ela está 
com a família ainda no veículo. Do local onde se encontra, a 
perita percebe dois indivíduos: um de capacete, ostensivamente 
armado, com camiseta verde e preta e bermuda creme, de pele 
clara, que está à entrada, dando instruções ao caixa. Não é 
possível visualizar o segundo, pois uma das bombas de 
combustível o encobre. Percebe-se que o segundo indivíduo se 
encontra sobre uma moto, da qual pode-se ver a parte traseira, 
com a parcial da placa: MBQ63__. Ante a exigência legal de 
agir, a perita deve ficar em prontidão, 
 

(A) discar para 191 e informar o que se passa e a parcial 
da placa: MIKE-BRAVO-QUILO-MEIA-TRÊS. 

(B) com a arma à mão, discar para 191 e informar o que 
se passa e a parcial da placa: MIKE-BRAVO-
QUEBEC-MEIA-TRÊS. 

(C) discar para 191 e informar o que se passa e a parcial 
da placa: MORRO-BRASIL-QUILO-MEIA-TRÊS. 

(D) com a arma à mão, discar para 191 e informar o que 
se passa e a parcial da placa: MORRO-BRASIL-
QUEBEC-SEIS-TRÊS. 

(E) sacar a arma, discar para 191 e informar o que se passa 
e a parcial da placa: ÊME-BÊ-QUÊ-SEIS-TRÊS. 

QUESTÃO 31 _______________________  
 

Uma equipe da Seção de Microvestígios do IC, na viatura  
T-226, está realizando um atendimento a um local no Setor 
‘H’ Norte, em uma loja de peças automotivas. A equipe é 
composta por um agente de polícia, um perito criminal e uma 
papiloscopista policial. São cerca de 1h30 de uma segunda-feira. 
Logo à chegada da equipe, os policiais do plantão da 
delegacia estavam saindo para atender uma emergência na 
própria unidade. Enquanto busca vestígios no depósito, o 
perito se depara com uma carteira de courino, caída sob uma 
das estantes assaltadas, com marcas de pisoteio recente. 
Próximo à carteira, ele verifica um sinal de arrastamento e 
uma caixa com a tranca quebrada. Ao levantar a tampa, 
depara-se com vários rolos de notas de dinheiro (R$ 100,00, 
R$ 50,00) e algumas barras de ouro, em um total de quase  
R$ 2.500.000,00. Nessa situação, o comunicante deve 
contatar a CPT-SUL, informá-la da localização de (do) 
 

(A) QSZ e solicitar o retorno da equipe da DP para as 
providências (por intermédio da mesa do IC). 

(B) QSJ, recolher a caixa e solicitar o retorno da equipe 
da DP para as providências (por intermédio da mesa 
do IC). 

(C) QTA, recolher os valores e solicitar o retorno da 
equipe da DP para as providências (por intermédio 
da mesa do IC). 

(D) QTR e recolher a caixa, juntamente com as demais 
evidências. 

(E) valor de aproximadamente R$ 2.500.000,00, recolher 
os valores e solicitar o retorno da equipe da DP para 
as providências (por intermédio da mesa do IC). 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 

A viatura da Seção de Microvestígios do IC, T-226, está em 
deslocamento, ao longo da DF 001, retornando do 
atendimento a um local no Setor ‘H’ Norte. A equipe é 
composta por: um agente de polícia, que dirige a viatura; por 
um perito criminal, ao lado do agente; e por uma 
papiloscopista policial, que cochila no assento traseiro. São 
cerca de 3h30 de uma segunda-feira. Ao se aproximarem do 
viaduto da Estrutural, eles percebem uma nuvem de poeira 
do lado esquerdo, do outro lado da pista, e vislumbram um 
veículo capotado. Nessa situação hipotética, ante a exigência 
legal de agir, o perito deve 
 

(A) contatar a CPT-SUL, informá-la do ocorrido e 
solicitar um QSO para a mesa do CBMDF, para 
pedir apoio. 

(B) solicitar que o agente de polícia contate a CPT-SUL, 
informá-la do ocorrido e iniciar os procedimentos de 
preservação do local até a chegada de uma equipe da 
Seção de Acidentes de Trânsito. 

(C) contatar a CPT-SUL, informá-la do ocorrido e 
solicitar um QSY para a mesa do CBMDF, para 
pedir apoio. 

(D) solicitar que a papiloscopista policial faça um QSY e 
contate a CIADE, para pedir apoio. 

(E) contatar a CPT-SUL, informá-la do ocorrido e solicitar 
um QSY para a mesa da CIADE, para pedir apoio. 
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QUESTÃO 33 ______________________  
 
Na confecção de um documento policial, o princípio da 
impessoalidade materializa-se na utilização 
 
(A) dos pronomes relativos adequados na referenciação. 
(B) de frases curtas na ordem direta. 
(C) de locuções adjetivas na indicação de opiniões. 
(D) de antônimos para substituir termos técnicos. 
(E) dos verbos conjugados na terceira pessoa pronominal. 
 

QUESTÃO 34 ______________________  
 
Considerando os fundamentos, as características e o contexto 
da Redação Policial, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na escolha de termos para a Redação Policial, 

devem-se priorizar palavras com seu significado 
conotativo. 

(B) No que se refere à tipologia textual, a legalidade da 
Redação Policial requer o uso do padrão de 
documento adequado para cada situação. 

(C) Em obediência ao princípio da publicidade e aos 
fundamentos da Redação Policial, o acesso aos 
documentos policiais deve ser livre a todo cidadão. 

(D) Na atividade policial, a expressa formalização dos 
atos normativos e das comunicações coloca em 
dúvida o caráter legal das ações do ocupante do 
cargo ou da função pública. 

(E) No Laudo Pericial, é fundamental priorizar o uso de 
termos técnicos, típicos dos jargões de áreas 
específicas de conhecimento, de modo a restringir o 
entendimento do conteúdo aos especialistas, 
garantindo assim o sigilo policial. 

 
Croqui 1 para as questões de 35 a 42. 
 

 

 
(Imagem ampliada na página 22) 

O registro esquemático de um suposto local de crime tem 
papel fundamental na elucidação da dinâmica dos eventos 
ocorridos, além de proporcionar um registro fiel e durável 
dos fatos encontrados. 
 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
A análise das manchas de sangue constatadas em uma cena 
de crime constitui elemento material de suma importância na 
reconstrução de eventos violentos. Essa análise, quando bem 
feita, encaminha o perito ao passado, revelando a dinâmica 
da cena estática ora encontrada. Com relação a esse tema, é 
correto afirmar que as (os) 
 
(A) principais manchas de sangue enquadradas na 

categoria de média velocidade são os gotejamentos, 
que se caracterizam pela predominância da atuação 
da força gravitacional em relação a qualquer outra. 

(B) escorrimentos são produzidos pela ação constante da 
força gravitacional sobre a fonte de sangue. O sangue 
exposto é submetido à gravidade e flui no sentido 
contrário à ação desta. 

(C) manchas de sangue formadas por contato são 
produzidas quando há a combinação entre o contato 
existente entre duas ou mais superfícies, além da 
movimentação de ao menos uma destas. 

(D) principais manchas de sangue enquadradas na 
categoria de alta velocidade são os gotejamentos, que 
se caracterizam pela predominância da atuação da 
força gravitacional em relação a qualquer outra. 

(E) concentrações ou os acúmulos são formados quando 
a fonte permanece por determinado intervalo de 
tempo sem movimentação. O sangue se acumula na 
superfície, que, nesse caso, não é absorvente, e ali é 
depositado continuamente até formar uma poça. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Em locais de morte violenta, no Brasil, comumente ocorre a 
utilização de armas de fogo. Assim, é evidente que ocorre 
uma grande constatação de vestígios que compreendem os 
elementos relacionados a tais eventos. 
 
Acerca da análise balística em um local de crime, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Penetração: quando o elemento balístico entra e sai 

(atravessa) de um anteparo. 
(B) Trituração: quando o elemento balístico entra e 

provoca a soltura de material na saída, mas sem sair 
do anteparo. 

(C) Acoplado: quando o elemento balístico não entra 
completamente no anteparo. 

(D) Deflexão: quando o elemento balístico deixa as bordas 
do anteparo com aspecto de explodidas (para fora). 

(E) Embutido/incrustado: quando o elemento balístico 
entra completamente, mas não sai de um anteparo. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 
A balística, por definição, é a parte da física que trata da 
propulsão, do movimento e do impacto dos projéteis. Por sua 
vez, a balística forense é a parte da balística que tem 
interesse no fórum, na Justiça. Com base no exposto, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) As armas de fogo de ação semiautomática funcionam 

pelo princípio de aproveitamento dos gases resultantes 
da queima da carga de projeção, que realiza todas as 
fases do funcionamento continuamente enquanto o 
gatilho estiver acionado. 

(B) O sistema de disparo de um revólver pode ser por ação 
dupla, caracterizando-se por requerer o engatilhamento 
manual da arma, por meio do recuo do cão até a posição 
de armado (travado à retaguarda). 

(C) No sistema de percussão direta observado nos 
revólveres, o percussor é parte integrante do cão, 
podendo ser um prolongamento deste (fixo) ou estar 
afixado por um pino (oscilante). 

(D) Da mesma forma que os revólveres, as pistolas 
podem funcionar em ação simples, o que requer que 
o atirador, para efetuar o primeiro disparo, apenas 
aperte o gatilho, de forma que não é necessário o 
engatilhamento manual do cão. 

(E) A espingarda é uma arma de fogo portátil semelhante 
a um fuzil, mas de dimensões reduzidas e de cano 
longo com alma raiada. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Em relação ao vidro como anteparo, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Nos orifícios produzidos por projéteis expelidos por 

arma de fogo, há a produção de mais espirais no 
vidro do que nos casos de arremesso manual de 
bolinhas de metal, por exemplo. 

(B) O vidro temperado consiste em uma película de 
plástico colocada entre camadas de vidro, o que o 
torna mais resistente a impactos. 

(C) Os vidros atingidos por projéteis de arma de fogo 
apresentam o chamado efeito de cone, que é gerado 
pela entrada (bordas irregulares e orifício geralmente 
maior que a saída) e pela saída (bordas definidas e 
orifício geralmente menor que a entrada). 

(D) Os vidros laminados passam por uma etapa, durante 
sua fabricação, em que o calor é aplicado. São mais 
resistentes que os vidros comuns. 

(E) Fraturas radiais são aquelas que possuem formato 
tendente a circular ou elíptico, circundando o orifício 
do disparo (similar a ondas). Ocorrem na superfície 
de aplicação de força em razão do esforço de tração. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
Quanto aos diversos anteparos que podem ser atingidos por 
projéteis expelidos por armas de fogo em locais de crime, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Em anteparos plásticos, o comportamento será 
oposto ao do vidro, apresentando fratura em cone 
com a saída menor que a entrada. 

(B) A borracha possui propriedades elásticas; assim, 
tende a se deformar com a energia, fazendo que tanto 
o diâmetro do orifício de entrada quanto o diâmetro 
do orifício de saída sejam maiores que o diâmetro do 
projétil que os produziu. 

(C) Na madeira, o orifício de entrada terá dimensões 
maiores que as do projétil que o produziu (com 
disparos perpendiculares), com as fibras rompidas 
voltadas para fora do orifício e com material de 
fuligem do disparo/projétil. 

(D) Na madeira, o orifício de saída varia de acordo com 
o agrupamento das fibras, além de sofrer influência 
dos fatores relacionados à arma/munição/projétil. 
Quanto mais coesas forem as fibras da madeira, 
maiores serão as lascas (de formato alongado) 
produzidas. 

(E) As chapas metálicas possuem mais elasticidade que 
os vidros e tendem a se “dobrar” conforme a 
aplicação da força. O orifício de saída geralmente 
apresenta desprendimento de material do projétil. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
O exame perinecroscópico consiste no exame externo do 
cadáver, feito pelo perito criminal, ainda no local de crime. 
Não deve ser confundido com o exame de necropsia, que é 
aquele realizado pelo perito médico-legista, normalmente nas 
instalações do Instituto de Medicina Legal (IML). Acerca 
dos procedimentos relacionados ao exame perinecroscópico, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A pele humana apresenta algumas características que 

fazem que a forma de abertura de uma lesão dependa 
apenas da dimensão do instrumento que a produziu, 
independentemente da região anatômica. 

(B) Feridas perfuroincisas produzidas no corpo humano, 
quando comparadas com avarias produzidas pelo 
mesmo instrumento (como uma faca) em 
determinados objetos, apresentam-se menos 
curvilíneas que os bordos da seção do instrumento. 

(C) O registro fotográfico do exame perinecroscópico 
deve ser feito em dois graus de aproximação (em 
panorâmica e em detalhe) e em pelo menos cinco 
ângulos diferentes. 

(D) Os formatos das lesões provocadas por instrumentos 
que rompem a integridade física da pele são 
suficientes para determinar as dimensões do 
instrumento vulnerante, como uma faca, ou o calibre 
de um projétil expelido por arma de fogo. 

(E) Alguns instrumentos utilizados para a prática de 
crimes apresentam características peculiares que, 
associadas à forma com que são empregados, 
permitem sua identificação a partir das características 
das feridas produzidas, mesmo que estas não sejam 
superficiais. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
O exame do cadáver sem as vestes é essencial, pois permite a 
constatação e a caracterização das feridas porventura existentes no 
corpo. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os peritos criminais deverão verificar se há presença 

de material não orgânico sob as unhas do cadáver e, 
em caso positivo, deverão comunicar o fato ao 
médico legista responsável, nunca procedendo à 
coleta de amostras do material em questão. 

(B) Marcas e sinais naturais e artificiais porventura 
existentes no cadáver devem ser examinados com 
muita cautela, já que serão o único meio utilizado 
para o processo de identificação da vítima. 

(C) Determinadas lesões superficiais podem estampar na 
pele detalhes do instrumento responsável pela sua 
produção. Algumas delas podem, ainda, fornecer 
indicativos cronológicos do tempo de produção. 

(D) Possíveis manchas de sangue devem ser analisadas 
apenas no contexto da cena do crime, já que é natural 
que elas existam sobre o cadáver, e sua análise pouco 
acrescenta à dinâmica do evento em estudo. 

(E) Pela análise do cadáver, os peritos criminais deverão 
classificar a morte como recente ou não recente aos 
exames, usando como parâmetro de corte o 
aparecimento dos livores de hipóstase. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Além da energia cinética e do potencial gravitacional, 
responsáveis pela produção da grande maioria das lesões 
constatadas em cadáveres examinados em locais de crime 
(como feridas contusas e perfurocontusas), podem ser 
citadas, ainda, as lesões que, por suas características, podem 
indicar a natureza da energia que as produziu. A respeito da 
marca elétrica de Jellinek, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Trata-se de uma reação vital do organismo. 
(B) É provocada pela ação do frio (geladura). 
(C) Decorre das flictenas (bolhas) observadas em casos 

de queimadura. 
(D) É produzida em decorrência da passagem de um 

choque térmico. 
(E) É a lesão de queimadura produzida pelo cano da 

arma ainda quente. 
 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
A palavra “suicídio” vem da expressão latina sui caedere, que 
significa “matar-se”. Por vezes empregada de maneira a 
designar “morte voluntária”, “morte intencional” ou “morte 
autoinfligida”, na língua portuguesa, essa palavra significa o ato 
deliberado pelo qual um indivíduo possui a intenção e provoca a 
própria morte. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Entre as modalidades mais comuns de suicídio, há o 

enforcamento, caracterizado como uma modalidade 
de asfixia mecânica na qual há a compressão do 
pescoço da vítima por determinado objeto 
(instrumento constritor) em decorrência de uma força 
externa sobre a região cervical. 
 

(B) Entre as modalidades mais comuns de suicídio, há o 
estrangulamento, caracterizado como uma 
modalidade de asfixia mecânica na qual há a 
compressão do pescoço por determinado 
instrumento, agindo o próprio peso do corpo da 
vítima como força ativa. 

(C) O suicídio não é crime; entretanto, induzir ao 
suicídio (reforçar uma ideia de autodestruição que o 
suicida já tinha em mente) é crime, conforme consta 
no artigo 122 do Código Penal Brasileiro. 

(D) Nos locais de supostos suicídios por CO (monóxido 
de carbono), o exame perinecroscópico deverá ser 
realizado de forma a dedicar especial atenção às 
características dos livores de hipóstase, que se 
apresentam com tonalidade escurecida. 

(E) O envenenamento (ou intoxicação aguda) 
propriamente dito ocorre quando uma pessoa inala 
ou ingere alguma substância tóxica ou quando esta 
entra em contato direto com sua pele. O fator letal, 
nesse caso, está relacionado com o potencial de 
toxicidade da substância em questão. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Em relação às mortes aparentemente naturais e às mortes 
acidentais, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As mortes decorrentes de acidente não podem ser 

consideradas violentas, pois, por elas se tratarem de 
casos fortuitos, não produzem consequências penais. 

(B) Os locais de morte aparentemente natural costumam 
ser escassos em vestígios, já que normalmente há 
uma única pessoa envolvida (a própria vítima) e ela 
não contribui intencionalmente para o resultado. 

(C) Nos casos de morte aparentemente natural, o exame 
perinecroscópico deve ser realizado de forma mais 
superficial e rápida, já que se trata apenas de uma 
constatação da ausência de um crime. 

(D) O exame de um local de acidente deve seguir a 
mesma dinâmica do exame de um local de 
homicídio, de modo a se usar o mesmo rigor 
analítico, uma vez que os vestígios encontrados 
costumam ser semelhantes. 

(E) É comum encontrar vestígios de arrombamento em 
locais de morte aparentemente natural. O perito 
criminal não deve se apegar a esses elementos, já que 
eles podem ser explicados pelo fato de que vizinhos 
e (ou) parentes costumam buscar contato por meio do 
acesso à residência da suposta vítima. 
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QUESTÃO 45 ______________________  
 
Projeção é o ato em que a vítima sofre uma queda livre a 
partir de altura maior que sua própria, impactando contra 
uma superfície em momento posterior, atingindo seu repouso 
final. A respeito dos elementos de interesse em supostos 
locais de suicídio por projeção, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Sede de impacto primário é a primeira superfície 

contra a qual o corpo da vítima impactou-se. 
(B) Velocidade horizontal de projeção é aquela 

proporcionada pelo movimento retilíneo, proveniente 
da impulsão do corpo (quanto maior for a velocidade 
horizontal, menor terá sido a impulsão do corpo). 

(C) Velocidade vertical de projeção é aquela 
proporcionada pelo movimento uniformemente 
variado, influenciado pela força gravitacional. 

(D) Distância horizontal é a distância perpendicular 
medida entre o ponto de projeção e o ponto de 
impacto primário. 

(E) Distância vertical é a distância medida entre o centro 
de massa do corpo da vítima (em geral, nas 
imediações da prega umbilical) e o perfil vertical do 
ponto de projeção. 

 
Texto 1 para responder às questões 46 e 47. 
 
João, a esposa e os filhos foram abordados na porta de casa, por 
três indivíduos armados, e foram obrigados a entrar na residência, 
onde foram amarrados com materiais encontrados no local. 
Durante o tempo em que permaneceram no local, os criminosos 
acessaram todos os cômodos. Na cozinha, comeram e beberam e, 
nos quartos e nas salas, vasculharam os móveis, subtraindo 
diversos objetos (joias, eletrodomésticos, computadores). Os 
objetos foram colocados no veículo da família, que foi utilizado 
para os criminosos se evadirem do local. Entretanto, a 200 metros 
da casa, o veículo — que dispunha de sistema bloqueador — 
parou e foi abandonado pelos ocupantes. 
 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Em relação ao caso hipotético descrito, assinale a alternativa 
que descreve o procedimento adequado a ser adotado para a 
realização de exame pericial. 
 
(A) Retornar o veículo à residência e cada objeto para a 

posição de onde foi retirado. 
(B) Preservar a residência como foi deixada e devolver o 

veículo e os objetos para os proprietários. 
(C) Preservar a residência como foi deixada, encaminhar 

o veículo para a perícia no IC e devolver os objetos. 
(D) Preservar o veículo no local onde foi deixado e 

devolver objetos, sem a necessidade de preservar  
a residência. 

(E) Assegurar a preservação tanto da residência quanto 
do veículo e dos objetos nas condições em que foram 
deixados até a chegada da equipe de perícia. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Assinale a alternativa que descreve vestígios produzidos durante 
a ação do crime e que corroboram o relato apresentado. 
 

(A) Marcas de compressão e avarias nas portas da 
residência, desalinho de objetos na casa e 
arrombamento da porta do carro. 

(B) Presença de fios e tiras de tecidos com nós e laçadas, 
móveis com portas abertas, desalinho de objetos e 
pratos e copos usados. 

(C) Marcas de arrombamento da porta de entrada, 
móveis abertos, desalinho de objetos e marcas de 
arrasto de objetos. 

(D) Desalinho de objetos, pegadas e marcas de arrasto no 
piso, móveis com portas abertas e ligação direta  
do veículo. 

(E) Manchas de sangue e pegadas no piso, móveis com 
portas abertas e vidro quebrado no veículo. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Entre as atribuições da Seção de Perícias de Crimes Contra o 
Patrimônio do IC, incluem-se exames de locais de 
 
(A) furto qualificado, de lesão corporal e de acidente de 

trânsito sem vítima. 
(B) dano, de tentativa de latrocínio e de sinais 

identificadores de veículos. 
(C) furto qualificado, de dano seguido de lesão corporal 

e de tráfico de entorpecentes. 
(D) cárcere privado, de alteração de limites e de roubo 

seguido de estupro. 
(E) tráfico de drogas, de contrafação de moedas e de 

acidente de trabalho. 
 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Ao exame de um veículo no IC, o perito criminal fez as 
seguintes anotações: 
 
I. perfuração de 1,5 cm de diâmetro junto ao cilindro da 

fechadura da porta do motorista, o que permitiu o 
acesso ao mecanismo interno da fechadura e, por 
consequência, a sua abertura; 

II. ausência de equipamento de som, marcas de 
compressão nas bordas do compartimento da instalação 
do aparelho no painel e fiação cortada e com segmento 
de fita isolante; 

III.  encosto do banco posterior rebatido e pneu 
sobressalente (estepe) ausente. 

 
Considerando que esses elementos estão relacionados a uma 
ocorrência de natureza criminal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) São vestígios compatíveis com a ocorrência de furto, 

mediante o arrombamento da porta e a subtração do 
aparelho de som e do estepe. 

(B) Não são considerados vestígios, apenas avarias. 
(C) Não são suficientes para uma conclusão, mesmo 

considerando-se a natureza do evento. 
(D) São vestígios típicos de ocorrência de dano. 
(E) São vestígios que podem ser considerados como 

decorrentes de acidente, não havendo, portanto, 
conclusão de natureza criminal. 

 
 
 
 



 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - PCDF TIPO “A” PÁGINA 12/23 
 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Considere que uma equipe de perícia se desloca a uma 
delegacia circunscricional para o exame de um veículo. 
Quando chega ao local, a equipe verifica que o veículo está 
trancado e sem a chave. Assinale a alternativa que define o 
procedimento adequado a ser adotado pela equipe de perícia. 
 
(A) Identificar o veículo e periciar as partes externas 

dele. 
(B) Arrombar o veículo para a realização da perícia. 
(C) Encaminhar o veículo para uma oficina onde possa 

ser aberto. 
(D) Devolver o veículo ao proprietário sem a realização 

da perícia. 
(E) Suspender os exames até que se obtenham meios de 

acesso que não comprometam o estado do veículo. 
 

QUESTÃO 51 ______________________  
 

 
 
P1 - Perfuração transfixante na tampa do porta-malas, com 

bordas evertidas para dentro, com cerca de 1,1 cm de 
diâmetro, localizada junto à borda da lanterna direita. 

P2 - Perfuração na área intermediária da lataria externa da 
porta posterior direita, com bordas evertidas para 
dentro, alongada, com cerca de 1,0 cm de largura por 
2,4 m de comprimento, oblíqua em relação ao piso. 

P3 - Perfuração na lataria externa da porta anterior direita, 
com bordas evertidas para dentro, levemente 
ovalada, com cerca de 1,0 cm de diâmetro, 
posicionada 10 cm abaixo da maçaneta. 

A - Projétil de arma de fogo, parcialmente incrustado no 
carpete do porta-malas, localizado a 14 cm do 
encosto do banco traseiro do veículo e a 86 cm da 
borda direita do porta-malas, alinhado com a 
perfuração na tampa (P1). 

B - Fragmentos de projétil de arma de fogo (chumbo e 
cobre) encontrados no interior da porta posterior direita. 

C - Projétil de arma de fogo, incrustado na lateral direita 
do console central do veículo, alinhado com a 
perfuração na porta anterior (P3). 

Com base na ilustração apresentada, referente a laudo de 
exame técnico pericial de veículo, relativo a uma ocorrência 
de disparo de arma de fogo, é correto afirmar que o veículo 
foi atingido por  
 
(A) pelo menos três projéteis expelidos de arma de fogo, 

em disparos efetuados no sentido de fora para dentro, 
da parte posterior para a anterior, da direita para 
esquerda e em trajetória descendente. 

(B) cinco projéteis expelidos de arma de fogo, em 
disparos efetuados de fora para dentro, da parte 
posterior para a anterior e da direita para a esquerda 
e de cima para baixo. 

(C) três projéteis expelidos de arma de fogo, em disparos 
efetuados no sentido de fora para dentro, da parte 
anterior para a posterior, da esquerda para a direita, 
em trajetória ascendente. 

(D) cinco projéteis expelidos de arma de fogo, com três 
disparos efetuados no sentido de fora para dentro e 
dois disparos efetuados no interior do veículo. 

(E) um projétil expelido de arma de fogo, que resultou 
na perfuração da porta posterior direita, sendo que as 
demais avarias não são vinculadas a disparos de 
arma de fogo. 

 

QUESTÃO 52 _______________________  
 
Após encaminhamento, mediante uso de memorando, foi 
examinado um veículo, no pátio do IC, em virtude de ter sido 
furtado, e constatou-se: 
 
i) cordoalha (arame) do lacre da placa posterior rompido;  
ii) desalinho de caracteres que compõem os VIS gravados 
nos vidros; e 
iii) marcas de lixamento do NIV (chassi). 
 
Quanto ao procedimento que se deve seguir, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Não realizar a perícia e solicitar ao condutor que retorne 

à delegacia para solicitar outro tipo de exame. 
(B) Detalhar somente os vestígios relativos ao furto e 

devolver o veículo ao condutor, sem comunicar à 
delegacia. 

(C) Detalhar os vestígios relativos ao objetivo pericial e 
à identificação do veículo e devolvê-lo ao condutor, 
comunicando o fato à delegacia. 

(D) Realizar exames relativos ao objetivo pericial, 
incluindo a identificação, e apreender o veículo, 
comunicando o fato à delegacia solicitante, para a 
realização das ações pertinentes. 

(E) Desconsiderar a perícia quanto ao furto, devendo o 
veículo ficar apreendido até que nova perícia seja 
solicitada pela delegacia pertinente. 
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QUESTÃO 53 ______________________  
 

Com relação a um exame pericial de ocorrência de dano, 
assinale a alternativa que descreve um vestígio que, por si só, 
determina a natureza intencional da ação. 
 

(A) Espelho do retrovisor externo esquerdo quebrado. 
(B) Risco único horizontal e contínuo na lateral direita 

do veículo. 
(C) Para-brisa trincado associado com uma marca de 

impacto na área central. 
(D) Múltiplos riscos sinuosos e transversais em toda a 

extensão do capô do veículo. 
(E) Marca de impacto com desprendimento da camada 

de tinta na tampa do porta-malas. 
 
Croqui 2, referente a um exame pericial de local, para 
responder às questões 54 e 55. 
 

 
 

(Imagem ampliada na página 22) 
 
(1) Amassamento na lixeira, sujidades de contato de pés e 

mãos em ambas as faces do muro e alimpadura no topo. 
(2) Trava de segurança do motor do portão quebrada e 

com uma mancha de contato de sangue. 
(3) Mancha de gotejamento de sangue no piso. 
(4) Amassamento e marcas de compressão na face 

externa da porta, lingueta da fechadura quebrada e 
mancha de escorrimento de sangue. 

(5) Rack com marca retangular no tampo, cabos elétricos 
pendentes e tecido impregnado com sangue. 

(6) Guarda-roupa com portas abertas, com mancha de 
contato de sangue e conteúdo revirado. 

 

QUESTÃO 54 ______________________  
 
Após a análise e a interpretação das informações da 
ilustração, é correto afirmar que os vestígios assinalados são 
compatíveis com a ocorrência de 
 
(A) dano seguido de lesão corporal. 
(B) invasão de domicílio. 
(C) tentativa de latrocínio. 
(D) tentativa de homicídio. 
(E) furto qualificado. 

QUESTÃO 55 _______________________  
 
Considerando que o evento em estudo foi perpetrado por um 
único indivíduo, assinale a alternativa que apresenta a ordem 
de produção dos vestígios. 
 
(A) (1), (2), (5), (4), (3) e (6). 
(B) (1), (3), (5), (4), (6) e (2). 
(C) (1), (4), (6), (5), (3) e (2). 
(D) (1), (3), (2), (4), (5) e (6). 
(E) (2), (3), (4), (5), (6) e (1). 
 

QUESTÃO 56 _______________________  
 
Em atendimento a um local de ocorrência de furto de água, 
constatou-se uma ramificação da tubulação subterrânea antes 
do hidrômetro, que era direcionada para a área de serviço da 
residência. Nesse caso, é correto afirmar que 
 
(A) não se trata de irregularidade, haja vista que ocorre 

fluxo pelo hidrômetro. 
(B) é necessário examinar as contas de água para se 

confirmar a irregularidade. 
(C) a ramificação será definida como ligação irregular se 

for constatada violação do lacre do hidrômetro. 
(D) se trata de ligação irregular, dado que não há 

medição efetiva do consumo de água.  
(E) a ramificação não será considerada ligação irregular 

se as torneiras da área permanecerem desativadas. 
 

QUESTÃO 57 _______________________  
 
Usualmente, um acidente de trânsito ocorre em razão de uma 
falha humana ou de uma falha de máquina ou mesmo de uma 
falha de meio. Com relação às causas de acidentes de 
trânsito, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As causas mediatas sempre se apresentarão 

materializadas.  
(B) Falhas de máquina estão relacionadas a falhas 

mecânicas previsíveis. 
(C) Falhas de meio estão relacionadas a desastres 

naturais. 
(D) Teoricamente, as causas dividem-se em mediatas e 

circunstanciais. 
(E) A reação tardia é uma falha humana. 
 

QUESTÃO 58 _______________________  
 
Pela definição usual, ao ser afastada a causa determinante, o 
acidente 
 
(A) ocorreria. 
(B) poderia ocorrer. 
(C) poderia não ocorrer. 
(D) não ocorreria. 
(E) às vezes ocorreria. 
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QUESTÃO 59 ______________________  
 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), onde 
não existir sinalização regulamentadora, a via 
 
(A) coletora tem velocidade máxima permitida de  

60 km/h.  
(B) rural do tipo local tem velocidade máxima permitida 

de 30 km/h. 
(C) de trânsito rápido tem velocidade máxima permitida 

de 80 km/h. 
(D) rural do tipo rodovia tem velocidade máxima 

permitida de 80 km/h. 
(E) urbana do tipo estrada tem velocidade máxima 

permitida de 110 km/h.  
 

QUESTÃO 60 ______________________  
 
São produzidas em razão do atrito do pneumático contra a 
superfície, resultante do travamento total deste pelo 
acionamento dos freios do veículo. A definição apresentada 
refere-se às marcas de 
 
(A) frenagem. 
(B) derrapagem. 
(C) fricção. 
(D) aceleração. 
(E) sulcagem. 
 

QUESTÃO 61 ______________________  
 
Em um local de acidente de trânsito com vítima, um perito 
criminal identificou que o veículo VW/Gol, com massa de  
950 kg, percorreu 11 m em processo de frenagem antes de 
colidir com uma mureta e parar. De acordo com os conceitos da 
cinemática e da dinâmica, com base na equivalência do trabalho 
da força de atrito com a variação da energia cinética nos 
processos de desaceleração, o perito criminal calculou que a 
energia cinética dissipada durante a frenagem foi equivalente à 
velocidade de 50 km/h, enquanto a energia cinética dissipada na 
colisão com a mureta foi de 30 km/h. Com base nessas 
informações, o perito criminal calculou corretamente que a 
velocidade do VW/Gol, no início das marcas de frenagem, era 
da ordem de 
 
(A) 40 km/h. 
(B) 50 km/h. 
(C) 60 km/h. 
(D) 70 km/h. 
(E) 80 km/h. 

 

QUESTÃO 62 ______________________  
 
Considere uma colisão traseira entre dois automóveis, na mesma 
faixa de trânsito, em uma rodovia de pista simples não 
sinalizada. O ponto de colisão foi determinado por duas marcas 
de distorção pneumática do veículo que imprimia a frenagem, 
encontradas no pavimento asfáltico. O veículo colidente deixou 
uma marca de frenagem com 19,25 m de extensão total na 
mesma faixa de trânsito. Os veículos foram encontrados unidos 
nas suas posições de repouso final. Nessa posição, entre as 
marcas de distorção pneumática e as rodas anteriores do veículo 
colidente, havia 8 m. O veículo colidido estava parado, com o 
freio de mão acionado e com ocupantes no momento da colisão. 

As massas dos veículos (juntamente com os ocupantes) eram de 
1.000 kg cada. Os coeficientes de atrito na superfície eram de 
0,8 para frenagem livre e de 0,5 para frenagem e derrapagem 
compostas dos dois veículos unidos. O perito criminal calculou 
a velocidade do veículo colidente antes da produção das marcas 
de frenagem, que era da ordem de 80 km/h.  
 
Com base nas informações apresentadas, qual é a causa 
determinante do acidente? 
 

(A) Velocidade excessiva. 
(B) Ausência de reação. 
(C) Reação tardia. 
(D) Entrada inopinada. 
(E) Perda de controle de direção. 
 
Texto 2 para responder às questões de 63 a 67. 
 

 
 

(Figura ampliada na página 23) 
 
A fotografia apresentada retrata a cena de um acidente de trânsito 
com vítima fatal, em que o automóvel branco saiu da pista e 
colidiu contra um poste de energia de concreto. A rodovia era 
uma via composta por duas pistas de sentidos opostos de tráfego, 
separadas por canteiro central, em que não havia sinalização de 
velocidade máxima permitida. Verificou-se, ainda, que não havia 
marcas pneumáticas recentes na pista de interesse e que as marcas 
deixadas no canteiro de grama tinham um comprimento total de 
18 m. O perito criminal constatou que a velocidade de dano no 
veículo era de 50 km/h e que a velocidade de dano no poste era de 
40 km/h. Chovia no momento dos exames e a superfície abaixo 
do automóvel estava molhada. 
 

Tabela adaptada de coeficiente de atrito 
 

Superfície 
SECA MOLHADA 

Frenagem Derrapagem Frenagem Derrapagem 
Asfalto 0,85 0,60 0,70 0,50 

Grama 0,65 0,55 0,60 0,50 
 

QUESTÃO 63 _______________________  
 
Antes de dar início aos exames periciais no local de acidente 
de trânsito fatal, o perito deverá aguardar a (o) 
 

(A) chuva parar.  
(B) Polícia Militar chegar.  
(C) remoção do veículo para a pista.  
(D) total desligamento da energia elétrica do poste. 
(E) retirada do cadáver do veículo pelo Corpo  

de Bombeiros. 



 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - PCDF TIPO “A” PÁGINA 15/23 
 

QUESTÃO 64 ______________________  
 

Qual era, aproximadamente, a velocidade do automóvel 
branco antes da sua saída da pista para o canteiro central? 
 

(A) 50 km/h. 
(B) 60 km/h. 
(C) 70 km/h. 
(D) 80 km/h. 
(E) 90 km/h. 

 

QUESTÃO 65 ______________________  
 

Os vestígios produzidos pelos pneumáticos do automóvel 
branco na grama do canteiro central são marcas de 
 
(A) frenagem. 
(B) derrapagem. 
(C) fricção de corpo flácido. 
(D) aceleração. 
(E) sangue. 
 

QUESTÃO 66 ______________________  
 
No caso apresentado, os cintos de segurança não foram 
utilizados e, em razão dos movimentos do veículo e do forte 
impacto, o cadáver encontrava-se entre as posições do 
condutor e do passageiro, no habitáculo do veículo. Assinale 
a alternativa que apresenta o procedimento pericial mais 
indicado para identificar se o cadáver encontrado era do 
condutor do veículo. 
 
(A) Coleta de sangue do cadáver. 
(B) Coleta de fragmentos de vidro para análise. 
(C) Coleta de fibras de tecido e envio para o laboratório. 
(D) Coleta de fio de cabelo do cadáver para exame  

de DNA. 
(E) Esfregaço de suabe no volante e nas alavancas do 

câmbio e do freio de mão para exame de DNA. 
 

QUESTÃO 67 ______________________  
 
Para um rápido exame de identificação veicular, para que não 
se libere veículo com suspeita de adulteração, qual das 
alternativas a seguir seria a mais adequada para o perito 
criminal realizar no local do acidente? 
 

(A) Comparar a numeração da VIS nos vidros com a das 
etiquetas adesivas. 

(B) Verificar se todos os vidros possuem códigos gravados. 
(C) Verificar o ano de fabricação no vidro do para-brisa.  
(D) Comparar a leitura do hodômetro com o ano de 

fabricação, que consta no CRLV. 
(E) Verificar o ano de fabricação dos pneus. 
 

QUESTÃO 68 ______________________  
 
Qual deve ser o procedimento do perito criminal, na cena de 
crime, quando forem encontrados substâncias e (ou) artefatos 
explosivos? 
 
(A) Levar a substância e (ou) o artefato para a delegacia. 
(B) Informar a Central Integrada de Atendimento e 

Despacho (CIADE) para acionamento da Operação 
Petardo e solicitar perícia ao IC. 

(C) Realizar o levantamento de local e recolher o 
material para exames no laboratório do IC. 

(D) Realizar o levantamento de local e recolher amostra 
do material para exames no laboratório do IC. 

(E) Transferir a substância e (ou) o artefato para um 
local seguro, de modo a não comprometer o 
levantamento do local. 

 

QUESTÃO 69 _______________________  
 
Com relação a acidentes com corrente elétrica, é correto 
afirmar que 
 
(A) acidentes fatais não ocorrem a baixas tensões de  

120 V, mas podem ocorrer se a tensão for de 220 V  
ou maior. 

(B) acidentes fatais sempre deixam queimaduras 
elétricas. 

(C) os efeitos do choque elétrico não ocorrem se a 
pessoa estiver utilizando calçados isolantes. 

(D) os efeitos do choque elétrico são decorrentes da 
passagem de corrente elétrica pelo corpo. 

(E) a reação a um choque elétrico independe da 
intensidade da corrente elétrica. 

 

QUESTÃO 70 _______________________  
 
Quanto a materiais envolvidos em suspeita de envenenamento, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Garrafas, copos e outros objetos suspeitos de 

conterem venenos devem ser encaminhados ao 
laboratório do IC. 

(B) Materiais perecíveis (alimentos) não devem ser 
coletados. 

(C) O IC não realiza exames em agrotóxicos. 
(D) No caso de haver informação a respeito da 

substância suspeita, essa informação deve ser 
guardada para não direcionar o exame laboratorial. 

(E) Quando não for possível encaminhar o suporte 
(líquido sobre o piso, por exemplo), a coleta deve ser 
feita com suabe. 

 

QUESTÃO 71 _______________________  
 
Quando o resultado de uma análise feita pelo laboratório do 
IC informa que uma substância não foi detectada, é correto 
afirmar que 
 
(A) a amostra contém a substância, porém em quantidade 

muito pequena, abaixo do limite de detecção. 
(B) a amostra não contém a substância. 
(C) outras substâncias presentes na matriz 

impossibilitaram a identificação positiva da 
substância questionada. 

(D) o laboratório não possui metodologia para a 
identificação da substância questionada. 

(E) não foi possível a identificação positiva da substância 
na amostra encaminhada. 
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QUESTÃO 72 ______________________  
 
Em relação aos testes para detectar a presença de sangue, é 
correto afirmar que o teste 
 

(A) imunocromatográfico é mais sensível que o teste 
Kastle-Meyer. 

(B) Kastle-Meyer é mais sensível que o teste 
quimioluminescente por luminol. 

(C) quimioluminescente por luminol é mais sensível que 
o teste imunocromatográfico. 

(D) imunocromatográfico é um teste presuntivo para a 
presença de sangue. 

(E) Kastle-Meyer é um teste confirmatório para a 
presença de sangue humano. 

 

QUESTÃO 73 ______________________  
 
Acerca dos exames em microvestígios realizados pela Seção 
de Perícias e Análises Laboratoriais (SPAL), é correto 
afirmar que a (o) 
 

(A) análise de cavidades suspeitas de impacto de projétil 
indica o tipo de munição utilizada. 

(B) análise de solo permite a identificação da região de 
origem do material. 

(C) exame de fragmentos de vidro de veículos indica a 
marca e o modelo do veículo. 

(D) exame de fibras destina-se a comparar material têxtil 
(padrão x questionado). 

(E) exame de gunshot residue (GSR) é feito por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

QUESTÃO 74 ______________________  
 
A respeito da identificação veicular, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O Número de Identificação Veicular (NIV) obedece a 

uma padronização nacional. Assim, é possível que 
exista outro veículo com o mesmo número, desde 
que seja em um continente diferente. 

(B) A placa de licenciamento nas motocicletas não 
precisa ser fixada à estrutura do veículo, uma vez que 
a carenagem de plástico é muito frágil. 

(C) De acordo com a norma regulamentar vigente, o NIV 
deve ser gravado, preferencialmente, na parte anterior 
direita do veículo. 

(D) A Seção de Descrição do Veículo (VDS) (do 4o ao 9o 

caractere) é a parte do NIV que individualiza o 
veículo e deve ser gravada em, pelo menos, seis 
vidros do veículo. 

(E) Os veículos importados para comercialização no 
Brasil, em geral, não apresentam a gravação do NIV, 
uma vez que a norma só tem alcance dentro do 
território nacional. 

 

QUESTÃO 75 ______________________  
 
Os padrões utilizados nos exames grafoscópicos deverão 
atender aos seguintes requisitos: 
 
(A) autenticidade, adequabilidade, quantidade e 

contemporaneidade. 

(B) legitimidade, conformidade, numerabilidade e 
desigualdade. 

(C) quantidade, contemporaneidade, loquacidade e 
estanqueidade. 

(D) individualidade, profundidade, oportunidade e 
territorialidade. 

(E) materialidade, desigualdade, paternidade e quantidade. 
 

QUESTÃO 76 _______________________  
 
A primeira etapa de um exame pericial de informática é 
referente à aquisição de dados. Já a segunda etapa é relativa à 
análise do material extraído em busca de dados relevantes. 
Os dois modos de trabalho para a segunda etapa são a análise 
 

(A) direta e a controlada. 
(B) subtrativa e a apositiva. 
(C) física e a comportamental. 
(D) live e a post mortem. 
(E) interpolada e a hash. 
 

QUESTÃO 77 _______________________  
 
Em relação ao exame de unicidade por comparação facial, 
assinale alternativa correta. 
 

(A) Quando necessário, são utilizadas técnicas de 
filtragem e de falsa cor, além de ajustes de brilho e 
de contraste, entre outros métodos de processamento 
digital de imagens. 

(B) É prescindível que o perito de local conheça as 
técnicas e os procedimentos necessários para a coleta 
e a manipulação de vestígios digitais. 

(C) A projeção espelhada envolve uma reprodução 
subjetiva da cena do crime. Um gabarito métrico é 
posicionado no local onde o alvo foi visto na cena e, 
assim, é gravado pela câmera em questão. 

(D) A metodologia com base em modelo de regressão 
cíclica realiza ajustes, em termos de mínimos 
quadrados, a fim de determinar a distância focal, a 
altura e o ângulo de inclinação da câmera, a partir de 
coordenadas inferiores e superiores (base e topo) de 
uma escala de referência de altura conhecida. 

(E) A morfologia dos elementos constitutivos, as 
características de disposição e de simetria das 
estruturas faciais e algumas características 
particulares têm um poder distintivo acentuado, em 
especial as marcas e os sinais dermatológicos (rugas 
e cicatrizes). 

 

QUESTÃO 78 _______________________  
 
É a parte da balística forense relativa à estrutura, ao 
mecanismo e ao funcionamento das armas, da carga de 
projeção e dos fenômenos que ocorrem no processo de 
propulsão de projéteis. Compreende, portanto, o estudo das 
armas e das munições até o momento em que o projétil é 
expelido através do cano. 
 

O conceito apresentado expressa a definição de balística 
 

(A) militar. 
(B) terminal. 
(C) exterior. 
(D) nuclear. 
(E) interior. 
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QUESTÃO 79 ______________________  
 
A respeito de armas de fogo, o calibre nominal é o (a) 
 

(A) nome dado ao tipo de cartucho de percussão 
intrínseca utilizado em armas de porte e portáteis. 

(B) medida que corresponde ao diâmetro externo do 
cano, tomada em sua região mediana. 

(C) identificação de um tipo particular de munição e 
também da arma na qual a referida munição deve ser 
usada corretamente. 

(D) identificação de uma arma de fogo por meio do estudo 
dos seus projéteis, estojos e resíduos secundários. 

(E) arma de dimensões e peso reduzidos que pode ser 
portada por um indivíduo em um coldre e disparada 
com somente uma das mãos pelo atirador. 

 

QUESTÃO 80 ______________________  
 
Quais são as principais partes de um revólver? 
 

(A) Cano, tambor e armação. 
(B) Núcleo, camisa e canelura. 
(C) Aro, culote e bigorna. 
(D) Armação, ferrolho e carregador. 
(E) Estojo, espoleta e projétil. 
 

QUESTÃO 81 ______________________  
 
Em relação ao exame de confronto balístico de estojos, as 
deformações normais são aquelas 
 

(A) deixadas no momento da produção do cartucho, 
ainda na fábrica. 

(B) ocasionadas por falhas repetitivas, produzidas 
manualmente sobre a base do cartucho de fogo radial. 

(C) que dependem da quantidade e do valor sinalético 
das deformações da superfície da culatra. 

(D) que não permitem a análise e tornam o objeto inservível. 
(E) produzidas pelo percutor sobre a espoleta do 

cartucho de fogo central na realização do tiro. 
 

QUESTÃO 82 ______________________  
 
Suponha que dois projéteis transfixam uma lâmina de vidro 
comum em tempos distintos. Nessa situação, a variável que 
define qual projétil atravessou primeiro a lâmina, em relação 
ao ponto de impacto do segundo projétil, é a 
 

(A) direção de onde se originaram os dois projéteis. 
(B) análise das superfícies transversas e dos filetes 

formados pelos esforços de cisalhamento. 
(C) observação dos cones de fratura. 
(D) observação da interceptação das linhas de fraturas 

radiais. 
(E) observação das fraturas concêntricas. 
 

QUESTÃO 83 ______________________  
 
Quanto à genética forense, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O DNA mitocondrial é muito mais resistente que o 

nuclear e, portanto, nos casos de exumação para 
verificação de paternidade, apresenta melhores 
resultados estatísticos, apesar do maior custo.  

(B) A eletroforese é um processo físico-químico de 
separação de substâncias, muito empregado em 
genética forense, que segrega substâncias de mesma 
eletronegatividade, independentemente do peso 
molecular destas. 

(C) A presença de dois ou mais alelos em uma mesma 
região do DNA analisado indica que ocorreu mistura 
de material genético. 

(D) O acondicionamento de amostras para exames genéticos 
deve ser realizado com invólucros totalmente 
impermeáveis, para se garantir a cadeia de custódia. 

(E) Durante o processo de extração e de purificação do 
DNA, deve-se ter cuidado para que não ocorra a lise 
da célula ou de seu núcleo, o que se consegue com 
um rigoroso controle térmico do processo. 

 

QUESTÃO 84 _______________________  
 
Com relação aos procedimentos de identificação e de 
reconhecimento de restos mortais humanos, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Em situações de desastres coletivos, nos casos de 
cadáveres relativamente íntegros, recomenda-se que 
as partes dos corpos que contenham elementos de 
identificação (como cicatrizes ou tatuagens) sejam 
exibidas de forma direta aos familiares, tendo-se o 
cuidado de cobrir com panos as partes destruídas. 

(B) A identificação é procedimento científico, enquanto 
o reconhecimento é realizado pelos familiares e 
conhecidos. No primeiro caso, o método envolve três 
etapas: a) a coleta de informações ante mortem; b) a 
coleta de informações post mortem; e c) a análise 
comparativa. 

(C) Caso a equipe de peritos da seção de crimes contra a 
pessoa vá a um local, por ocasião do recolhimento de 
uma ossada, torna-se desnecessário o retorno dos 
peritos da Seção de Antropologia Forense ao local. 

(D) A precisão na estimativa da idade de uma ossada é 
diretamente proporcional à idade do respectivo indivíduo. 

(E) Caso os restos mortais sejam identificados por algum 
método primário, torna-se desnecessária a coleta de 
amostra genética, pois esse exame é de alta 
complexidade e de custo elevado. 

 

QUESTÃO 85 _______________________  
 
Acerca das lesões corporais contusas, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) O edema traumático decorre da rotura de capilares e 
da saída de líquido destes, o que acarreta um 
aumento do volume da área lesada.  

(B) A equimose é uma lesão contusa que aparece logo após 
o trauma e que muda de coloração com o tempo, 
fenômeno que auxilia em sua análise cronológica. 

(C) Os hematomas são equimoses de maior magnitude, 
com infiltração de sangue extravasado nos tecidos. 

(D) As lesões tipicamente contusas são necessariamente 
produzidas por instrumentos sólidos que não contêm 
pontas ou arestas, pois, nesses casos, estas poderiam 
se comportar como perfurantes ou cortantes. 

(E) Uma ferida contusa é a lesão produzida por 
instrumento contundente com rotura completa da 
pele, com exposição do subcutâneo. 
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QUESTÃO 86 ______________________  
 

 
 
Considerando a imagem apresentada, assinale a alternativa 
que indica a natureza do agente causador. 
 
(A) Eletricidade artificial. 
(B) Ação cáustica, ácido ou base. 
(C) Queimadura por líquido escaldante. 
(D) Ação contundente tangencial. 
(E) Agente biodinâmico. 
 

QUESTÃO 87 ______________________  
 

 
 
A imagem apresentada exibe um ferimento causado por 
 

(A) entrada de projétil de arma de fogo disparado a curta 
distância, com presença de tatuagem circunjacente. 

(B) marca do cano quente com dispersão secundária de 
fragmentos ósseos.  

(C) disparo de cartucho com múltiplos projéteis, sem 
tatuagem ou esfumaçamento. 

(D) saída de projétil de arma de fogo com estilhaços de 
camisa e núcleo. 

(E) pseudotatuagem por fragmentos de vidro em caso de 
transfixação. 

 

QUESTÃO 88 ______________________  
 
A respeito das lesões corporais produzidas por disparos de 
armas de fogo, assinale a alternativa que apresenta o 
significado da expressão câmara de mina de Hoffmann. 
 

(A) Disparo de arma de fogo encostada em uma região 
do corpo com plano ósseo subjacente.  

(B) Disparo de arma de fogo com múltiplos projéteis, 
como no caso de espingardas.  

(C) Situação na qual a alta velocidade do projétil acarreta 
uma cavitação temporária precoce, ou seja, situação 
que indica projétil de alta energia. 

(D) Disparo de arma de fogo em que o corpo é atingido 
por múltiplos grânulos de pólvora incombusta, o que 
cria um pontilhado ao redor da lesão principal. 

(E) Marca do aparelho de pontaria, massa de mira, na 
borda da lesão, em disparos encontrados. 

 

QUESTÃO 89 _______________________  
 
Qualquer elemento material que possa ter relações com a 
infração penal ou com o fato sob análise, cuja condição e 
posição no local investigado são resultantes da conduta 
humana, por ação ou omissão, corresponde a um vestígio. 
 

BRASIL. Ministério da Justiça. Diretoria Técnico-Científica. Glossário de 
Ciências Forenses. Brasil. Brasília-DF, 2016.  

 
Com base na explicação apresentada, é correto afirmar  
que vestígios 
 
(A) verdadeiros ou associativos são aqueles que foram 

dispostos pelo autor para induzir o perito criminal a 
descrever uma dinâmica diferente do fato real ocorrido. 

(B) ilusórios ou não associativos são aqueles que,  
de forma intencional, são colocados na cena de  
crime para induzir uma dinâmica diferente do fato 
real ocorrido. 

(C) associativos ou verdadeiros são aqueles encontrados 
na cena de crime, mas que, porém, não têm relação 
com o fato que se investiga. 

(D) ilusórios são aqueles encontrados na cena do crime 
que, todavia, não apresentam nenhuma relação com o 
fato investigado. 

(E) forjados são aqueles que mantêm relação de causa e 
efeito com o ato criminoso e (ou) com a dinâmica 
deste ou guardam, ainda, uma relação de identidade 
com a(s) vítima(s) e (ou) com o(s) autor(es). 

 

QUESTÃO 90 _______________________  
 
A Lei Distrital no 2.217/1998, que alterou a estrutura 
administrativa do IC, dispõe, em seu artigo 2o, que uma 
competência do IC é a de 
 
(A) promover a distribuição de funcionários nos diversos 

setores do órgão, lotando, removendo e transferindo 
sempre que necessário. 

(B) realizar perícias criminais por requisição da 
autoridade policial, judiciária, do Ministério Público 
e do presidente de inquérito policial militar (IPM). 

(C) elaborar e propor normas acerca de perícias criminais 
ou de atividades relacionadas à investigação criminal. 

(D) realizar exames de corpo de delito relacionados à 
cena de crime, às pessoas e aos instrumentos. 

(E) prestar assistência ao coordenador de Polícia Técnica 
e ao diretor da Polícia Civil em assuntos relativos à 
criminalística. 
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QUESTÃO 91 ______________________  
 
O Código de Processo Penal (CPP) de 1941 trouxe, em seu 
bojo, regras referentes à produção da prova material. A 
perícia criminal como atividade sistematizada ganhava corpo 
já naquela época e, como tal, precisava de uma normatização 
mínima que a orientasse. O Capítulo II do Título VII, que 
trata “DO EXAME DO CORPO DE DELITO E DAS 
PERÍCIAS EM GERAL”, ficou dedicado a esse fim. 
 
Acerca da programação normativa que disciplina a prova 
material no CPP, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Considera-se indício a circunstância conhecida e 

provada que, tendo relação com o fato, autorize, por 
indução, concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias (Art. 239 do CPP). 

(B) Quando a infração deixar vestígios, será 
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado 
(Art. 158 do CPP). 

(C) Os peritos registrarão em relatório administrativo as 
alterações do estado das coisas e discutirão as 
consequências dessas alterações na dinâmica dos 
fatos (Art. 169, parágrafo único, do CPP). 

(D) Para o efeito de exame do local onde houver sido 
praticada a infração, o perito providenciará 
imediatamente que não se altere o estado das coisas e 
poderá instruir seu laudo com fotografias, desenhos ou 
esquemas elucidativos (Art. 169 do CPP). 

(E) O exame de corpo de delito e as perícias serão 
realizados por dois peritos oficiais, portadores de 
diploma de curso superior e, na falta de  
peritos oficiais, o exame será realizado por uma 
pessoa portadora de diploma de curso  
superior preferencialmente na área específica  
(Art. 159 do CPP). 

 

QUESTÃO 92 ______________________  
 
O corpo de delito, para o autor Câmara Leal, é o conjunto de 
elementos materiais que constituem o delito, enquanto podem 
ser observados pela inspeção ocular, exteriorizando-se pelos 
vestígios deixados. 
 
A respeito do corpo de delito e dos vestígios, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O estudo do conjunto de elementos objetivos e 

subjetivos do fato delituoso compreende o corpo de 
delito, de competência do perito criminal. 

(B) O exame do corpo de delito, segundo o Código de 
Processo Penal, pode ser dividido em corpo de delito 
determinante e não determinante. 

(C) O sangue coletado da roupa do suspeito e que 
contém material genético (DNA) identificado como 
pertencente à vítima é considerado um vestígio 
determinante, já que permitirá relacionar o suspeito à 
vítima de modo categórico. 

(D) A cena de crime fornece elementos de natureza 
subjetiva que interessam aos peritos criminais e devem 
ser considerados pelos peritos em seu processamento 
de local, assim como na produção dos resultados, 
independentemente dos vestígios materiais. 

(E) Para Rosa (2008), os vestígios podem ser classificados, 
quanto à origem, em biológicos (como as impressões 
digitais, palmares, ungueais, sangue, saliva e pelos) e 
não biológicos (como impressões veiculares, de 
instrumentos, de solados, fibras e vidro). 

 

QUESTÃO 93 _______________________  
 
Ao chegar a um local de crime, o perito criminal fez a 
primeira fotografia geral de toda a cena e, quando conferiu o 
resultado no visor LCD, percebeu que tudo o que estava 
próximo dele (em primeiro plano) foi capturado com bastante 
nitidez, enquanto os objetos que estavam mais distantes 
apareciam sem nenhuma nitidez. Para se corrigir esse 
problema e permitir que toda a cena seja vista com nitidez, a 
estratégia mais adequada seria 
 

(A) aumentar a compensação da exposição em +2 EV. 
(B) reduzir o tempo de exposição, aumentando a 

velocidade do obturador. 
(C) configurar o foco para manual “MF”. 
(D) reduzir a abertura do diafragma, aumentando o 

número f. 
(E) aumentar o valor da sensibilidade ISO. 
 

QUESTÃO 94 _______________________  
 
No plantão noturno, um perito criminal foi acionado para 
exame de local e, durante os registros, percebeu que as suas 
fotos saíam tremidas (defeito conhecido como borrão de 
movimento). Para melhorar a qualidade dessas fotografias e 
acabar com o borrão de movimento, o perito criminal deveria 
 

(A) configurar o balanço de branco para CUSTOM 
(personalizado). 

(B) reduzir o tempo de exposição, aumentando a 
velocidade do obturador. 

(C) aumentar o brilho e o contraste. 
(D) reduzir a abertura do diafragma, aumentando o 

número f. 
(E) configurar o foco para AI SERVO (foco contínuo). 
 

QUESTÃO 95 _______________________  
 
Nos locais de crime que precisam ser examinados à noite, 
muitos dos problemas de iluminação que afetam o registro 
fotográfico poderiam ser solucionados com o uso de um tripé 
e um flash de sapata (mais potente que o flash embutido na 
câmera). Entretanto, por vezes, não se levam esses 
equipamentos para o local de crime e tem-se que usar os 
recursos da câmera para permitir um bom registro 
fotográfico. Para que as fotografias noturnas fiquem mais 
claras e bem iluminadas, ainda que possam vir a apresentar 
ruído e granulação, é recomendável 
 
(A) aumentar o valor da sensibilidade ISO. 
(B) reduzir a compensação da exposição em -2 EV. 
(C) utilizar a fotometria matricial para a medição da luz 

ambiente. 
(D) configurar o balanço de branco para DAYLIGHT 

(luz do dia). 
(E) reduzir o tempo de exposição, aumentando a 

velocidade do obturador. 
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QUESTÃO 96 ______________________  
 

A prova pericial, entre as acepções correntes, assume um 
caráter instrumental. É, indubitavelmente, o meio de prova 
que melhor pode aproximar o julgador da realidade 
acontecida. Na doutrina, três são os sistemas listados no que 
tange aos critérios de avaliação que devem ser utilizados: 
sistema da livre convicção, sistema de prova legal e sistema 
da persuasão racional. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) No sistema da livre convicção, o juiz está livre para 
decidir uma lide de acordo com sua convicção 
íntima. Não há necessidade de apresentar as razões 
que o levaram a dada conclusão. A motivação de 
suas decisões é desnecessária. 

(B) O sistema de prova legal (convencimento racional ou 
livre convencimento motivado) imputa ao legislador 
a ordenação a ser seguida pelo julgador. A norma 
estabelece uma ordem taxativa a ser seguida pelo 
juiz na sua avaliação. A liberdade do julgador fica 
mitigada em detrimento de um comando legal. 

(C) O sistema de persuasão racional autoriza o juiz a decidir 
de acordo com o seu livre convencimento, motivando-o 
quando achar necessário. Esse é o sistema difundido no 
sistema processual brasileiro, que guarda fundamento 
na própria Constituição Federal. É o sistema adotado 
por nosso tribunal do júri. 

(D) O sistema de prova legal (convencimento racional ou 
livre convencimento motivado) autoriza o juiz a decidir 
de acordo com o seu livre convencimento, sendo o 
magistrado obrigado, entretanto, a motivá-lo. Esse é o 
sistema difundido no sistema processual brasileiro, que 
guarda fundamento na própria Constituição Federal. 

(E) No sistema de persuasão racional, o juiz está livre 
para decidir uma lide de acordo com sua convicção 
íntima. Não há necessidade de apresentar as razões 
que o levaram a dada conclusão. A motivação de 
suas decisões é desnecessária. 

 

QUESTÃO 97 ______________________  
 

O Título VII do Código de Processo Penal versa a respeito das 
provas e, mais especificamente, dos meios de prova que 
devem ser utilizados na solução de uma lide pelo magistrado. 
Quanto ao Capítulo II do referido título, “DO EXAME DO 
CORPO DE DELITO E DAS PERÍCIAS EM GERAL”, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O artigo 158 explicita que, quando a infração deixar 
vestígios, será indispensável o exame de corpo de 
delito, direto ou indireto, podendo, entretanto, supri-lo a 
confissão do acusado. 

(B) O artigo 184 estabelece que, salvo o caso de exame 
de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial 
negará a perícia requerida pelas partes quando esta 
não for necessária ao esclarecimento da verdade. 

(C) O artigo 169, parágrafo único, impõe à autoridade 
policial a responsabilidade de registrar qualquer 
alteração na cena do crime e quais são as suas 
consequências diretas na produção da prova material. 

(D) O artigo 178 determina que o exame de corpo de delito 
e as demais perícias podem, em casos definidos, ser 
solicitados diretamente a um perito específico. 

(E) O artigo 182 define que o juiz ficará adstrito ao laudo, 
devendo aceitá-lo no todo ou, ao menos, em parte. 

QUESTÃO 98 _______________________  
 
A perícia criminal não se restringe a exames externos, em 
locais onde supostamente dado delito ocorreu. Ela tem, por 
outro lado, uma área de atuação muito ampla. Nesse 
contexto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em um exame de local de crime, basicamente sete 

perguntas devem ser respondidas pelos peritos que 
processam a cena: o que aconteceu, como aconteceu, 
quando, onde, por que, qual o meio empregado e 
quem é o autor. 

(B) As perícias externas são os exames periciais 
realizados em espaços físicos localizados em 
ambientes externos (vias públicas, áreas de 
vegetação, áreas submersas), enquanto as perícias 
internas são aquelas realizadas em edificações e (ou) 
em veículos. 

(C) O princípio da troca de Edmond Locard indica que, 
sempre que alguém (com exceção da autoridade 
policial e dos peritos criminais) adentra um espaço 
físico, essa pessoa o altera, mesmo que 
inconscientemente. Algo é deixado por esse ator e, 
da mesma forma, algo é levado com ele. 

(D) Os peritos criminais, em regra, são os profissionais 
responsáveis por processar a cena do crime. Não 
obstante, eles não são os primeiros a tomar 
conhecimento da cena, nem são os primeiros a 
chegar ao local dos exames. 

(E) Local de crime imediato é aquele onde a ação 
principal ocorreu. Por sua vez, o local mediato é 
aquele que guarda relação com o imediato, mas que 
tem um caráter de acessório em relação ao outro. 
Cada cena de crime só pode ter um local imediato 
combinado com um local mediato. 

 

QUESTÃO 99 _______________________  
 
A instituição “polícia”, como conhece-se atualmente, é 
relativamente recente. Apesar de compor o campo do Controle 
Social e, mais especificamente, do Sistema Penal, ela possui 
identidade própria. Configurações políticas, econômicas e 
sociais acabaram por informar e delinear essa nova organização, 
irrigando-a com demandas próprias, o que acabou por definir 
uma lógica singular de funcionamento, de objetivos e de metas. 
Em relação às mudanças que permearam o surgimento dessa 
nova organização, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nas organizações informais, os agentes tinham base 

na coletividade e as regras de administração e 
controle eram estruturadas em serviços part-time. 

(B) Nas estruturas semiorganizacionais, as formas de 
ação tinham base na capacidade de pagamento de 
quem demandava o serviço. 

(C) Nas organizações informais, os agentes tinham base 
em associações civis, e as regras de administração e 
de controle eram bem definidas e embasadas, 
sobretudo, em organizações paramilitares. 

(D) Nas organizações formais, a forma de pagamento é 
individual, e as áreas de controle são específicas e 
definidas politicamente. 

(E) Nas organizações intermediárias, os agentes são 
formados pela polícia privada, e a fonte de 
pagamento é a arrecadação de impostos. 
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QUESTÃO 100 _____________________  
 
O termo “prova” não é unívoco. Apesar de ser um termo 
basilar no Direito, sobretudo no Direito Penal e no 
Processual Penal, trata-se de um vocábulo que possui várias 
acepções, que precisam ser desveladas para o alcance de todo 
o seu conteúdo. A respeito dos significados e das 
classificações desse termo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Uma das acepções do termo relaciona-se aos meios 

que podem ser utilizados para provar. Nesse sentido, 
a prova trata-se do processo a partir do qual se 
verifica a procedência, a verdade ou a exatidão dos 
fatos que se alegam. 

(B) Prova direta é o processo a partir do qual se verifica 
a procedência, a verdade ou a exatidão dos fatos que 
se alegam. 

(C) O resultado da ação de provar ocorre nos casos em 
que a prova refere-se diretamente e imediatamente ao 
objeto a ser provado. 

(D) A prova testemunhal e a prova pericial são exemplos 
de instrumentos que podem ser usados no 
ordenamento brasileiro. 

(E) Pode-se conceituar a “prova” sob o prisma do ato de 
provar. Uma vez que são apresentados os meios de 
prova, o juiz forma a sua convicção. Diz-se, por 
exemplo, que está provado que A matou B. 

 
Área livre 
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Imagem ampliada do croqui 1. 
 

 

 
 

Imagem ampliada do croqui 2. 
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Figura ampliada do texto 2. 
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