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Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com oitenta questões objetivas e 
uma questão discursiva, você receberá do fiscal de sala a Folha de 
Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da 
Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h45min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

  
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5. 

 

EMPRESAS INVESTEM NA SUSTENTABILIDADE 
EMOCIONAL NO TRABALHO 

 

Exame – Esfera Brasil –  

Publicado em 05/08/2022 às 09:00 

 

Os transtornos da saúde mental afetam milhares 
de brasileiros. O total de óbitos no país por lesões 
autoprovocadas dobrou de cerca de 7 mil para 14 mil 
nos últimos 20 anos, segundo o DataSUS, sem 
considerar a subnotificação. Isso equivale a mais de 
um óbito por hora, superando as mortes em acidentes 
de moto ou por HIV. A Associação Brasileira de 
Psiquiatria cita que um quarto da população tem, teve 
ou terá depressão ao longo da vida. Acompanhando 
os dados, as empresas adotam cada vez mais 
medidas com foco na sustentabilidade emocional de 
seus colaboradores. 

As companhias perceberam que precisam de 
investir no bem-estar de seus funcionários ou 
correriam o risco de perder capital humano em um 
futuro não tão distante. Há diferentes graus de 
maturidade entre as empresas, mas muitas já 
promovem palestras sobre saúde mental, oferecem 
apoio de psicólogos, treinam os líderes para que 
identifiquem problemas em suas equipes e algumas 
até realizam monitoramento periódico dos 
funcionários. 

 
Adaptado de: https://www.sbponline.org.br/2022/08/empresas-
investem-na-sustentabilidade-emocional-no-trabalho. Acesso em: 
04 out. 2022. 

 

1 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que 

 

(A) o número de mortes por depressão é maior do 
que o de mortes por acidentes de moto ou por 
HIV. 

(B) cerca de 25% da população tem, teve ou terá 

depressão. 

(C) a sustentabilidade emocional se refere à 
preservação do meio ambiente em conjunto com 
o bom relacionamento interpessoal. 

(D) o objetivo central do texto é fornecer técnicas 

para que os indivíduos possam lidar com 
transtornos mentais. 

(E) há mais empresas que realizam monitoramento 
periódico dos funcionários do que empresas que 
promovem palestras sobre saúde mental. 

 

2 

A conjunção “ou” tipicamente sinaliza apenas 
uma relação de alternância entre palavras ou 
orações. No entanto, no segundo parágrafo, é 
possível notar que há também um sentido de 
possibilidade de uma consequência (perder 
capital humano pode ser uma consequência de as 
empresas não investirem no bem-estar de seus 
funcionários). Com base nisso, assinale a 
alternativa em que o “ou” também indica uma 
possível consequência. 

 

(A) Abra a porta ou eu vou derrubá-la! 

(B) As Malvinas para os argentinos, ou Falklands 

para os ingleses, são ilhas do Atlântico Sul. 

(C) Não sei se fico em casa ou se saio hoje à noite. 

(D) Ou ele fala ou come! 

(E) Paulo, ou Dr. Paulo, recomendou exercícios 

físicos. 

 

3 

Em “[...] algumas até realizam monitoramento 
periódico dos funcionários.”, o termo destacado 
apresenta o mesmo sentido e a mesma 
classificação morfológica que em: 

 

(A) O relatório ficará pronto até 30 de março. 

(B) Caminhamos até o parque. 

(C) A aula de português vai até as dez horas da 
manhã. 

(D) Cuidado com o dinheiro. Gaste até 50 reais. 

(E) Maria é poliglota. Ela fala até grego. 

 

4 

Sobre o excerto “O total de óbitos no país por 
lesões autoprovocadas dobrou [...]”, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O verbo “dobrou” poderia estar flexionado no 

plural, concordando com o termo “óbitos”. 

(B) Ele está na voz passiva, sendo que “o total de 
óbitos” é o sujeito paciente e “por lesões 
autoprovocadas” é o agente da passiva. 

(C) A expressão “de óbitos”, por se tratar de um 

termo acessório, poderia ser omitida sem que 
isso prejudicasse o sentido do excerto. 

(D) O termo “autoprovocadas” partilha com as 
palavras “autorretrato” e “autoestima” o sentido 
de “si mesmo”.  

(E) O excerto pode ser reescrito adequadamente da 
seguinte maneira: O número de mortes do Brasil 
por machucados auto infligidos duplicou. 
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Qual a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “[...] treinam os líderes para que 
identifiquem problemas em suas equipes [...]”? 

 

(A) Adição. 

(B) Contraste. 

(C) Finalidade. 

(D) Concessão. 

(E) Comparação. 

 

 

O texto a seguir refere-se às questões de 6 a 10. 

 

TERRA EMPOBRECIDA 

 

Por Maria Guimarães, Revista FAPESP –  

Edição 150, ago. 2008 

 

Aumentaram as terras degradadas no planeta. Hoje 
24% das superfícies dos continentes estão poluídas, 
pobres em nutrientes ou erodidas a ponto de serem 
incapazes de manter ecossistemas naturais ou 
agricultura. Eram 15% duas décadas atrás, segundo 
o relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) lançado em julho. 
Esse resultado indica que áreas antes produtivas 
foram afetadas. Atualmente 20% das áreas 
cultivadas, 30% das florestas e 10% dos campos 
estão degradados. A perda de produtividade dessas 
áreas afeta 1,5 bilhão de pessoas que dependem da 
terra para produzir alimento. E suas consequências 
vão além. A degradação da terra pode aumentar a 
fome, a migração de populações, reduzir a 
biodiversidade e a disponibilidade de recursos 
naturais como a água. “A degradação da terra pode 
afetar de modo importante a capacidade de reduzir o 
impacto das mudanças climáticas e de adaptação a 
elas, uma vez que a perda de biomassa e de matéria 
orgânica do solo libera carbono para a atmosfera”, 
disse Parviz Koohafka, diretor da Divisão de Terra e 
Água da FAO.  

 
Retirado de: https://revistapesquisa.fapesp.br/terra-empobrecida/. 
Acesso em: 04 out. 2022 
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Assinale a alternativa que analisa corretamente o 
excerto apresentado. 

 

(A) Em “A degradação da terra pode afetar de modo 
importante a capacidade de reduzir o impacto 
[...]”, a preposição destacada poderia ser 
substituída por “para”. 

(B) O verbo “aumentar” apresenta a mesma regência 
em “Aumentaram as terras degradadas no 
planeta.” e em “A degradação da terra pode 
aumentar a fome [...]”. 

(C) Em “Aumentaram as terras degradadas no 
planeta.”, o verbo destacado é transitivo direto, 
com sujeito indeterminado sinalizado pela flexão 
da terceira pessoa do plural. 

(D) O verbo destacado em “Esse resultado indica 

que áreas antes produtivas foram afetadas.” 
apresenta a mesma regência que em “Poderia 
indicar-lhe um bom hotel?”. 

(E) Em “[...] a perda de biomassa e de matéria 
orgânica do solo libera carbono [...]”, as 
preposições destacadas poderiam ser 
substituídas por “em”. 

 

7 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que 

 

(A) as terras estão empobrecidas por causa do 
cultivo em excesso. 

(B) a perda da produtividade das terras afeta as 

pessoas que habitam os locais degradados e o 
meio ambiente. 

(C) o texto apresenta uma tipologia argumentativa, 
com a defesa da tese de que é preciso recuperar 
os nutrientes da terra. 

(D) o texto pertence ao gênero notícia, como 
comprova o fato de ter sido publicado em uma 
revista. 

(E) ao todo, 60% das áreas destinadas à agricultura 
estão degradadas. 
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Sobre os sinais de pontuação empregados no 
texto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As aspas sinalizam a ocorrência de discurso 
indireto. 

(B) Os parênteses em “[...] (FAO) [...]” poderiam ser 

omitidos. 

(C) Em “[...] disse Parviz Koohafka, diretor da Divisão 
de Terra e Água da FAO.”, a vírgula é opcional. 

(D) Em “Atualmente 20% das áreas cultivadas, 30% 

das florestas [...]”, a vírgula é utilizada para isolar 
um adjunto adverbial. 

(E) Em “[...] pessoas que dependem da terra para 
produzir alimento. E suas consequências vão 
além.”, o primeiro ponto final poderia ser 
substituído por vírgula sem que isso prejudicasse 
a sintaxe do excerto. 

 

9 

Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada não atua na coesão referencial do 
texto, mas na coesão sequencial. 

 

(A) “Esse resultado indica que áreas antes 
produtivas foram afetadas.”. 

(B) “A perda de produtividade dessas áreas afeta 1,5 

bilhão de pessoas [...]”. 

(C) “[...] uma vez que a perda de biomassa e de 
matéria orgânica [...]”. 

(D) “[...] a capacidade de reduzir o impacto das 

mudanças climáticas e de adaptação a elas [...]”.  

(E) “E suas consequências vão além.”. 

 

10 

Sobre as expressões destacadas em “A 
degradação da terra pode afetar de modo 
importante a capacidade [...]”, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A expressão “de modo importante” pode ser 

substituída pelo advérbio “importantemente”. 

(B) A expressão “de modo importante” é um termo 
essencial, que não pode ser omitido sem que 
isso prejudique a sintaxe do excerto. 

(C) A expressão “de modo importante” pode ser 
omitida sem que isso modifique o sentido original 
do excerto. 

(D) A expressão “pode afetar” é uma locução verbal, 

e o verbo auxiliar é sinônimo de “atingir”. 

(E) A locução verbal pode ser substituída por 
“afetará” sem que isso modifique o sentido 
original do excerto. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

11 

No Brasil, há regiões com diferentes realidades 
socioeconômicas e populacionais, situação que 
também é perceptível dentro dos estados 
brasileiros. Assinale a alternativa correta que 
exibe um panorama das desigualdades 
socioeconômicas e populacionais no estado de 
Goiás. 

 

(A) O norte de Goiás é a região na qual está a 

maioria da população, apresentando um nível 
socioeconômico mais elevado.  

(B) O estado de Goiás é caracterizado por possuir 
um padrão socioeconômico alto, sendo tal ponto 
perceptível em todo o seu território, assim como 
a população é distribuída de forma homogênea 
por todo o estado.  

(C) O sul e o centro de Goiás concentram as 
principais indústrias e os melhores indicadores 
socioeconômicos, porém a maior parte da 
população goiana se localiza na porção norte do 
estado. 

(D) Goiás é caracterizado por possuir sua população 
concentrada de forma mais volumosa no centro e 
sul do seu território. Além disso, essas regiões 
demonstram melhores indicadores 
socioeconômicos do que o norte do estado. 

(E) Goiás é caracterizado por possuir índices 
socioeconômicos extremamente baixos, sendo 
um dos piores do país. Outro ponto característico 
do estado é sua pequena densidade 
populacional.  

 

12 

O estado de Goiás possui grande diversidade 
cultural e social, com diversas festividades 
especiais e lugares históricos. Assinale a 
alternativa que apresenta a cidade que possui a 
arquitetura do seu centro histórico tombada como 
patrimônio mundial pela UNESCO. 

 

(A) Rio Verde. 

(B) Goiânia. 

(C) Goiás. 

(D) Caldas Novas. 

(E) Itumbiara. 

 



Polícia Civil do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

PAPILOSCOPISTA POLICIAL DA 3ª CLASSE  Tipo  01 – Página 5 

 

13 

No percurso histórico de Goiás, é perceptível 
diferentes ciclos econômicos, ou seja, períodos 
em que algumas atividades se sobressaíram. 
Sobre o panorama geral econômico de Goiás na 
atualidade, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A agropecuária e o setor de serviços são as duas 
principais matrizes da economia goiana, mas, 
nos últimos anos, a indústria em geral tem 
crescido e ganhado importância.  

(B) O estado de Goiás, na atualidade, possui como 

única e principal atividade econômica a 
agropecuária moderna.  

(C) Por possuir um solo rico em minérios, a extração 
de petróleo em Goiás é a atividade econômica 
principal do estado.  

(D) Atualmente, a indústria de tecnologia de ponta, 
como a fabricação de chips para computadores e 
aparelhos telefônicos, é o grande alicerce da 
economia goiana.  

(E) Ainda que tenha uma relativa indústria se 

desenvolvendo na região, a produção de café é a 
base da economia goiana.  

 

14 

Durante parte do século XVIII, a mineração de 
ouro foi um dos aspectos-chaves da economia da 
então capitania de Goiás, porém isso se alterou 
no começo do século XIX. Assinale a alternativa 
que apresenta a principal e mais intensa atividade 
econômica no território de Goiás no século XIX. 

 

(A) Atividade carvoeira. 

(B) Produção de materiais fabris. 

(C) Produção de calçados. 

(D) Produção de utensílios domésticos. 

(E) Agropecuária. 

 

 

Raciocínio Lógico 

15 

Dentre as atribuições do Papiloscopista Policial 
da 3ª Classe, estão a execução, orientação, 
supervisão e fiscalização de todos os trabalhos 
papiloscópicos de coleta, análise, classificação, 
subclassificação, pesquisa e arquivamento e a 
emissão de pareceres técnicos. Jonas é 
Papiloscopista Policial da 3ª Classe e deseja 
marcar sua agenda de afazeres com cores 
diferentes para cada uma das funções, isto é, 
deve escolher uma cor diferente para cada tópico 
listado:  

• execução; 

• orientação; 

• supervisão; 

• fiscalização; 

• coleta; 

• análise; 

• classificação; 

• subclassificação; 

• pesquisa e arquivamento; 

• emissão de pareceres técnicos. 

Considerando a disponibilidade de 10 cores 
diferentes, de quantas formas é possível que 
Jonas identifique os afazeres em sua agenda?  

 

(A) 10. 

(B) Entre 11 e 50. 

(C) Entre 51 e 100. 

(D) Entre 101 e 150. 

(E) Mais de 150. 

 

16 

Cada uma das sílabas da palavra 
PAPILOSCOPISTA foi escrita nas costas de um 
cartão, de modo que cada cartão tivesse 
exatamente uma das sílabas. Após escritas as 
sílabas e os cartões serem virados para baixo, 
estes foram embaralhados e permaneceram 
virados de forma que não fosse possível ver a 
sílaba escrita. Ao escolher um desses cartões, 
aleatoriamente, a probabilidade de esse cartão 
obedecer à proposição “O cartão tem a letra P ou 
o cartão não tem a letra A” é de 

 

(A) 1/6. 

(B) 2/6. 

(C) 3/6. 

(D) 4/6. 

(E) 5/6. 
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Para aferir o protótipo de um novo sistema de 
identificação, um Papiloscopista Policial da 3ª 
Classe usou sua própria digital na intenção de o 
sistema, a partir dela, oferecer sua identidade 
como resposta. O primeiro teste foi executado 
com sucesso, entretanto, para que o sistema 
fosse aprovado e certificado na aferição, seria 
necessário que identificasse, correta e 
simultaneamente, 10 pessoas a partir de um 
conjunto de 10 digitais. Para essa etapa de testes, 
foi pedido para que 10 Agentes de Polícia 
fornecessem suas digitais e fotografias para a 
utilização no sistema. Considerando que o 
sistema seria aprovado se, e somente se, tivesse 
100% de acertos e que o sistema não foi 
aprovado, pode-se concluir corretamente que 

 

(A) o sistema errou as análises de todas as 10 

digitais. 

(B) o sistema errou a análise de exatamente metade 
das digitais. 

(C) o sistema errou a análise de exatamente uma 

digital. 

(D) o sistema errou a análise de alguma digital. 

(E) o sistema cometeu o erro por já ter a digital do 
papiloscopista responsável. 

 

18 

Durante certa identificação papiloscópica, os 
cinco suspeitos (Suspeito A, Suspeito B, Suspeito 
C, Suspeito D e Suspeito E) de um crime foram 
enfileirados e, um após outro, tiveram seus 
materiais coletados. Enquanto aguardavam para 
prestar depoimento/esclarecimentos, duas 
testemunhas do crime chegaram e deram 
informações que, apesar de controversas, foram 
relevantes para a determinação do tipo físico do 
culpado. Para a primeira testemunha, tratava-se 
de um homem alto (1,90 m ou mais alto), com 
porte atlético e aparentando (por conta do seu 
vigor físico) ter entre 20 e 30 anos de idade. Para a 
segunda testemunha, tratava-se de uma pessoa 
de estatura mediana (cerca de 1,75 m), porte 
atlético e cabelos longos. Naturalmente, como as 
características físicas não convergiam, 
dificilmente seria possível assegurar que alguma 
das testemunhas teria total razão, implicando a 
necessidade de manter detidos todos os 
suspeitos que atendessem a pelo menos uma das 
características citadas. Nesse contexto, o 
responsável pela investigação liberou um dos 
suspeitos, que seria: 

 

(A) suspeito A, 25 anos, 1,75 m de altura, magro, 
com cabelos longos. 

(B) suspeito B, 45 anos, 1,60 m de altura, obeso, 

com cabelos curtos.  

(C) suspeito C, 40 anos, 1,94 m de altura, forte, com 
cabelos curtos. 

(D) suspeito D, 22 anos, 1,90 m de altura, magro, 
com cabelos longos. 

(E) suspeito E, 28 anos, 1,73 m de altura, obeso, 

com cabelos curtos. 

 

19 

Em geral, para a identificação de um suspeito por 
suas digitais, é necessário que coincidam de 12 a 
20 pontos característicos (dentre esses, estão 
ponto, bifurcação, encerro, forquilha e cortada). 
Suponha que sejam exatamente 20 os pontos 
característicos de uma impressão digital e que 
haja duas possibilidades de resposta à 
correspondência, a saber: “coincide” ou “não 
coincide”. Se alguém foi identificado por mais de 
14 pontos característicos de suas digitais, pode-
se dizer que o total de variações dos 20 pontos 
possíveis para que se identifique o suspeito com 
mais de 14 pontos é igual a 

 

(A) 21700. 

(B) 10000. 

(C) 4500. 

(D) 2215. 

(E) 512. 
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Noções de Direito Administrativo 
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Sobre as entidades políticas e entidades 
administrativas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) As entidades estatais integram a estrutura 
constitucional do Estado e têm poderes políticos 
e administrativos, tais como a União, os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal. 

(B) As entidades autárquicas são pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, instituídas sob a 
forma de sociedade de economia mista com a 
finalidade de prestar serviço público que possa 
ser explorado no modo empresarial. 

(C) As entidades fundacionais são pessoas jurídicas 
de direito público ou pessoas jurídicas de direito 
privado, devendo a lei definir as respectivas 
áreas de atuação. 

(D) As entidades paraestatais são autorizadas a 

prestar serviços ou realizar atividades de 
interesse coletivo ou público, mas não exclusivos 
do Estado. 

(E) As entidades empresariais devem ter sua criação 
autorizada por lei específica, cabendo ao Poder 
Executivo as providências complementares para 
sua instituição. 

 

21 

Carla é servidora pública no estado de Goiás e, ao 
receber seu demonstrativo de pagamento, 
percebeu que o salário-base informado no 
documento é inferior ao salário-mínimo. Contudo 
o valor final recebido, somado aos demais 
vencimentos, perfez montante superior ao mínimo 
legal. Analisando a Lei Estadual      nº 20.756/2020, 
Carla alega que o salário-base deveria ser 
reajustado ao mínimo legal, tendo em vista existir 
expressa previsão em lei. Considerando a referida 
lei e a jurisprudência dominante dos Tribunais 
Superiores, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Se a remuneração total de Carla, somados todos 
os vencimentos, atingir o mínimo legal, não 
caberá complemento do salário-base da 
servidora. 

(B) Se o salário base de Carla não atinge o mínimo 
legal, ele deverá ser complementado, 
independentemente do valor da remuneração 
total. 

(C) O valor do subsídio ou da remuneração total não 

pode ser complementado nesses casos, sendo 
necessário readequar o valor do salário-base. 

(D) Se Carla exercer atividade somente durante meio 
período, sua remuneração poderá ser inferior ao 
mínimo legal, sendo necessário observar a 
proporcionalidade das horas trabalhadas. 

(E) O salário de Carla poderá variar de acordo com 
as horas trabalhadas e as funções 
desempenhadas, sendo desnecessário observar 
o mínimo legal nesses casos. 
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Considerando o que dispõe a Lei Estadual de 
Goiás nº 13.800/2001 sobre a instrução no 
processo administrativo, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale 
a alternativa com a sequência correta.  

 

(   ) As atividades de instrução destinadas a 
averiguar e comprovar os dados necessários 
à tomada de decisão não podem ser 
realizadas de ofício, dependendo do 
requerimento dos interessados. 

(   ) O comparecimento à consulta pública 
durante a instrução confere, por si, a 
condição de interessado do processo ao 
terceiro, abrindo prazo para manifestação. 

(   ) Os resultados da consulta e audiência 
pública e de outros meios de participação de 
administrados dispensam a indicação do 
procedimento adotado. 

(   ) Encerrada a instrução, o interessado terá o 
direito de manifestar-se no prazo máximo de 
dez dias, salvo se outro prazo for legalmente 
fixado. 

 

(A) F – V – V – V.  

(B) V – F – F – F.  

(C) V – V – F – F.  

(D) F – F – F – V.  

(E) F – V – V – F.  

 

23 

Marta atuava em cargo comissionado, mas foi 
exonerada. No ato de exoneração, constou como 
motivação o nepotismo. Contudo, no mês 
seguinte, foi constatado que a motivação de sua 
exoneração não existia. Diante do exposto, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Por ser cargo comissionado, não há 

irregularidade na exoneração, em razão da teoria 
da autoexecutoriedade dos atos administrativos. 

(B) Mesmo sendo cargo em comissão, há 
necessidade de motivação para a exoneração, 
sendo que o nepotismo não é causa aceita, 
tornando o ato inválido. 

(C) Pela teoria dos motivos determinantes, tendo 
sido a exoneração motivada, a inexistência ou 
falsidade da causa que deu ensejo ao ato o torna 
nulo. 

(D) A exoneração de Marta não poderia ser 
motivada, porque ela assumia um cargo 
comissionado que proíbe a motivação. 

(E) As exonerações de cargos comissionados não 
podem ser invalidadas ou anuladas, de acordo 
com a teoria das nulidades dos atos 
administrativos. 

 

24 

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções 
aplicáveis em virtude da prática de atos de 
improbidade administrativa. Considerando o que 
dispõe a referida lei, assinale a alternativa 
INCORRETA acerca das penas aplicáveis. 

 

(A) Na responsabilização da pessoa jurídica, 
deverão ser considerados os efeitos econômicos 
e sociais das sanções, de modo a viabilizar a 
manutenção de suas atividades. 

(B) As sanções somente poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

(C) A sanção de proibição de contratação com o 
poder público deverá constar do Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. 

(D) No caso de atos de menor ofensa aos bens 
jurídicos tutelados pela referida lei, a sanção 
limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do 
ressarcimento do dano e da perda dos valores 
obtidos, quando for o caso. 

(E) Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a 

reparação do dano não poderá deduzir o 
ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, 
civil e administrativa que tiver por objeto os 
mesmos fatos, tramitando cada uma de maneira 
independente. 

 

25 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, assinale a 
alternativa correta sobre as definições 
relacionadas às licitações e aos contratos 
administrativos. 

 

(A) Concorrência é uma modalidade de licitação para 
contratação de bens e serviços especiais e de 
obras e serviços comuns e especiais de 
engenharia. 

(B) Contratação integrada é um regime de 
contratação de mão de obra para pequenos 
trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais. 

(C) Compra é atividade ou conjunto de atividades 
destinadas a obter determinada utilidade, 
intelectual ou material, de interesse da 
Administração. 

(D) Bens e serviços especiais são aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais de mercado. 

(E) Empreitada por preço global é a contratação da 
execução da obra ou do serviço por preço certo 
de unidades determinadas. 
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A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito 
para a investigação de um possível crime. 
Contudo o interessado alegou que impetraria 
habeas corpus com o intuito de trancar o 
inquérito policial. Sobre o assunto e considerando 
o que dispõe a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O habeas corpus não pode ser utilizado para o 
trancamento de inquérito, tendo em vista que tem 
por objetivo assegurar a liberdade de locomoção. 

(B) É possível utilizar o habeas corpus em caso de 
abuso de poder, mas deverá ser impetrado 
somente após a finalização do inquérito, para 
eventual trancamento de ação penal. 

(C) Tendo em vista o sigilo do inquérito policial, não 
caberá a aplicação de remédios constitucionais 
nessa fase, contudo poderão ser utilizados 
quando do início da ação penal. 

(D) Excepcionalmente é possível impetrar habeas 
corpus para trancar inquérito policial quando 
restar demonstrada, de plano, a atipicidade dos 
fatos, sem a necessidade de exame valorativo 
das provas. 

(E) Para impetrar o habeas corpus, é necessário que 
seja constituído advogado, obedecendo às 
formalidades processuais e instrumentais e 
desde que fique caracterizada a afronta aos 
direitos. 

 

27 

O prefeito da cidade Alfa foi acusado pelo desvio 
de verbas federais que foram repassadas e 
incorporadas ao município. Considerando a 
competência para processar e julgar o caso e o 
que prevê a Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Tendo em vista se tratar de verbas federais, o 
Tribunal Regional Federal é o competente para o 
julgamento. 

(B) Em que pese a origem federal da verba, esta já 
havia sido repassada ao município, portanto a 
competência é do Tribunal de Justiça. 

(C) Por se tratar de crime de responsabilidade, o 
prefeito será julgado pela Câmara Municipal. 

(D) A competência é do Tribunal de Justiça como 
instância inicial e do Tribunal Regional Federal 
como instância final.  

(E) Em razão da natureza do crime, este será 
julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. 

 

28 

Sobre a classificação dos elementos da 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os elementos limitativos são aqueles que 
correlacionam o Estado individualista e o Estado 
social, intervencionista. 

(B) Os elementos compostos pelas normas que 
regulam a estrutura do Estado e do Poder são 
chamados socioideológicos. 

(C) Elementos formais de aplicabilidade são aqueles 

que compõem os direitos e as garantias 
fundamentais. 

(D) Os elementos como “preâmbulo”, ou “disposições 
constitucionais transitórias”, são chamados 
elementos orgânicos. 

(E) São chamados elementos de estabilização 
constitucional aqueles relacionados aos 
instrumentos de defesa do Estado e que buscam 
garantir a paz social. 

 

29 

De acordo com o Poder Legislativo e com o que 
prevê a Constituição Federal de 1988, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta.  

 

(   ) É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional autorizar o Presidente e o Vice-
Presidente da República a se ausentarem do 
País, quando a ausência exceder a dez dias. 

(   ) Via de regra, as medidas provisórias terão 
sua votação iniciada no Senado Federal e 
concluída na Câmara dos Deputados, 
passando pela Comissão Mista entre as 
casas. 

(   ) As imunidades de Deputados ou Senadores 
subsistirão durante o estado de sítio, só 
podendo ser suspensas mediante o voto de 
dois terços dos membros da Casa respectiva, 
nos casos de atos praticados fora do recinto 
do Congresso Nacional que sejam 
incompatíveis com a execução da medida. 

(    ) São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que disponham sobre 
servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria. 

 

(A) V – F – V – F.  

(B) F – V – F – F.  

(C) F – F – V – V.  

(D) V – F – F – V.  

(E) F – V – F – V.  
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Acerca dos princípios fundamentais previstos na 
Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Nas relações internacionais, a República 
Federativa do Brasil rege-se, dentre outros, pelo 
princípio da solução pacífica de conflitos. 

(B) Está entre os objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil o pluralismo 
político. 

(C) Um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil é a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária. 

(D) A República Federativa do Brasil tem como 
princípio a independência nacional em relação às 
relações internacionais. 

(E) A dignidade da pessoa humana é um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil. 

 

31 

Pablo é advogado de grande renome e almeja 
compor o Conselho Nacional do Ministério 
Público, mas sabe que, para isso, necessita de 
indicação e posterior aprovação. Conforme o que 
dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca das 
funções essenciais à justiça, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Pablo necessitará de indicação do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 
aprovação da maioria absoluta do Senado 
Federal. 

(B) Pablo necessitará de indicação do Superior 
Tribunal de Justiça e aprovação da maioria 
simples da Câmara dos Deputados. 

(C) Pablo necessitará de indicação do Supremo 

Tribunal Federal e aprovação da maioria simples 
do Senado Federal. 

(D) Pablo necessitará de indicação do Tribunal de 
Contas da União e aprovação da maioria 
absoluta do Congresso Nacional. 

(E) Pablo necessitará de indicação do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, bem como aprovação da maioria 
absoluta do Congresso Nacional. 

 

32 

Assinale a alternativa correta acerca da 
seguridade social, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988. 

 

(A) Dentre as contribuições para a seguridade social, 
está a do empregador, incidente sobre a folha de 
salários e demais rendimentos do trabalho pagos 
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço, desde que com vínculo 
empregatício.   

(B) O trabalhador e demais segurados contribuem 

para a seguridade social, sendo vedado adotar 
alíquotas progressivas de acordo com o valor do 
salário de contribuição, incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
Regime Geral de Previdência Social. 

(C) As contribuições sociais do empregador poderão 

ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade 
econômica ou da utilização intensiva de mão de 
obra. 

(D) O segurado somente terá reconhecida como 
tempo de contribuição ao Regime Geral de 
Previdência Social a competência cuja 
contribuição seja superior à contribuição mínima 
mensal exigida para sua categoria, assegurado o 
agrupamento de contribuições. 

(E) Figura como um dos objetivos da seguridade 

social o caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão tripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos 
empregadores e do Governo nos órgãos 
colegiados. 
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Ronaldo possui, dentro de sua residência, duas 
armas de fogo, sendo uma de calibre permitido e 
uma de calibre proibido. Visando praticar tiros ao 
alvo, Ronaldo vai à zona rural e leva sua arma de 
calibre de uso proibido para atirar em garrafas de 
vidro. Antes de chegar ao local, Ronaldo é 
interceptado em uma blitz policial e tem sua arma 
apreendida, bem como é preso em flagrante. 
Munida de mandado judicial, a Polícia de Goiás 
faz uma busca na residência de Ronaldo e 
apreende a arma de fogo de uso permitido que lá 
estava. Nenhuma das armas possuía autorização 
administrativa ou registro regulamentar. 
Considerando a situação exposta, é correto 
afirmar que Ronaldo será denunciado por 

 

(A) disparo de arma de fogo e posse irregular de 
arma de fogo de uso permitido.  

(B) posse irregular de arma de fogo de uso permitido 

e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.  

(C) omissão de cautela e posse irregular de arma de 
fogo de uso proibido.  

(D) porte irregular de arma de fogo de uso permitido 

e porte irregular de arma de fogo de uso restrito.  

(E) posse irregular de arma de fogo de uso permitido 
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

 

34 

Sobre as características do regime semiaberto de 
cumprimento de pena, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) O condenado deverá, fora do estabelecimento e 
sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou 
exercer outra atividade autorizada, 
permanecendo recolhido durante o período 
noturno e nos dias de folga. 

(B) O trabalho será em comum dentro do 

estabelecimento, na conformidade das aptidões 
ou ocupações anteriores do condenado, desde 
que compatíveis com a execução da pena. 

(C) O condenado fica sujeito a trabalho no período 
diurno e a isolamento durante o repouso noturno. 

(D) O trabalho externo é admissível, bem como a 
frequência a cursos supletivos 
profissionalizantes, de instrução de segundo grau 
ou superior. 

(E) O condenado fica sujeito a trabalho em comum 

durante o período diurno, em penitenciária 
agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 

 

35 

Orlando e Itamar são dois homens maiores de 
idade que procuram na internet por ofertas de 
prostituição feminina. Orlando então conhece 
uma moça de 17 anos, com larga experiência na 
oferta de favores sexuais, e, crendo estar 
celebrando negócio lícito, a contrata para com ele 
praticá-los. Itamar, por sua vez, localiza a mesma 
moça em um ponto de prostituição na cidade de 
Anápolis, ao lado de outras prostitutas de 
avançada idade, e, sem questionar sua faixa etária 
e sua experiência pretérita, contrata-a para ter 
com ele relações sexuais. Em ambos os casos, 
após a consumação do ato, há crime em hipótese, 
qual seja, favorecimento da prostituição de 
pessoa menor de 18 anos. Sobre esse tema e em 
sua autodefesa, Orlando e Itamar poderão alegar, 
respectivamente, 

 

(A) erro de proibição e erro de tipo. 

(B) erro determinado por terceiro e erro sobre a 
pessoa. 

(C) erro de tipo e erro de proibição. 

(D) erro sobre a pessoa e crime impossível. 

(E) erro de tipo e descriminante putativa.  

 

36 

Amaury foi acusado de estupro de vulnerável 
mediante conjunção carnal após ter praticado 
sexo com uma mulher severamente embriagada 
que conhecera em casa noturna de Goiânia. Após 
o trâmite processual, sobreveio sentença 
condenatória, que considerou Amaury culpado 
por estupro de vulnerável tentado, uma vez que a 
conjunção carnal não se encerrou com 
ejaculação, segundo laudo. O Ministério Público 
ou a Defesa, se discordar da decisão, deverá 
interpor recurso de apelação alegando 

 

(A) ser Amaury digno de absolvição, porquanto o 
crime de estupro de vulnerável só pode ser 
cometido contra menores de 14 anos.  

(B) que o delito imputado a Amaury não necessita de 

finalização da relação sexual, bastando que o 
acusado tenha tocado na vítima, por se tratar de 
crime formal.  

(C) ser Amaury digno de absolvição, pois a 
embriaguez da vítima não pode ser imputada ao 
réu, por ausência de nexo de causalidade.  

(D) que a ejaculação é elemento indispensável para 
a execução do delito, devendo ser Amaury 
absolvido por atipicidade.  

(E) que o delito de estupro de vulnerável mediante 

conjunção carnal se consuma 
independentemente da ejaculação masculina, 
uma vez que se trata de crime material e 
instantâneo.  
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Sobre os crimes contra a dignidade sexual, 
conforme a jurisprudência dos tribunais 
superiores, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O princípio da insignificância é aplicável aos 
crimes contra a dignidade sexual. 

(B) A prática de crime ou contravenção penal contra 
a dignidade sexual impossibilita a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos. 

(C) O crime de estupro de vulnerável se configura 

com a conjunção carnal ou prática de ato 
libidinoso com menor de 14 anos, sendo 
irrelevante eventual consentimento da vítima 
para a prática do ato, sua experiência sexual 
anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente. 

(D) A configuração do crime de importunação sexual 
independe da prova da efetiva importunação da 
vítima, por se tratar de delito formal. 

(E) É inadmissível aplicar, no estupro qualificado 

pelo concurso de agentes, a majorante do 
estupro coletivo. 

 

38 

É crime previsto no Estatuto do Idoso 

 

(A) vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou 
outro registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo pessoa 
idosa. 

(B) vender, fornecer ainda que gratuitamente ou 
entregar, de qualquer forma, a pessoa idosa 
arma, munição ou explosivo. 

(C) lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem 

discernimento de seus atos, sem a devida 
representação legal.  

(D) impedir ou obstar o acesso de pessoa idosa ao 
serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. 

(E) aliciar, assediar, instigar ou constranger, por 

qualquer meio de comunicação, pessoa idosa, 
com o fim de com ela praticar ato libidinoso. 

 

39 

A Delegacia de Polícia de Rio Verde-GO apura 
crime hipotético de perfuração abdominal 
causado por disparo de munição de arma de fogo. 
A perícia concluiu que o projétil foi disparado por 
arma de fogo de calibre de uso restrito. Nesse 
contexto, assinale a alternativa correta.  

 

(A) O autor do fato deverá responder por lesão 
corporal seguida de morte, caso a vítima vá a 
óbito.  

(B) O autor do fato deverá responder por homicídio 

qualificado com emprego de veneno, fogo, 
explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso 
ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 

(C) O autor do fato deverá responder por homicídio 
simples com causa de aumento de pena pelo 
emprego de arma de fogo de uso restrito.  

(D) O autor do fato deverá responder por homicídio 
qualificado com emprego de arma de fogo de uso 
restrito ou proibido.  

(E) O autor do fato deverá responder por homicídio 

simples, e a futura pena poderá ser elevada pelo 
emprego de arma de fogo como circunstância do 
crime.   

 

40 

Considera-se crime hediondo, tentado ou 
consumado: 

 

(A) organização criminosa, quando direcionada à 
prática de crime hediondo ou equiparado. 

(B) homicídio simples, quando praticado por 

organização criminosa.  

(C) posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido.  

(D) tráfico de entorpecentes privilegiado.  

(E) lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. 
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Sobre os crimes previstos no Código de Trânsito, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) No homicídio culposo cometido na direção de 
veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 
(um terço) à metade, se o agente praticá-lo em 
faixa de pedestres ou na calçada.  

(B) Nas situações em que o juiz aplicar a 
substituição de pena privativa de liberdade por 
pena restritiva de direitos, esta deverá ser de 
prestação de serviço à comunidade ou a 
entidades públicas, sendo vedado o trabalho em 
unidades de pronto-socorro de hospitais da rede 
pública que recebem vítimas de acidente de 
trânsito e politraumatizados.  

(C) Constitui crime deixar o condutor do veículo, na 

ocasião do acidente, de prestar imediato socorro 
à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, 
por justa causa, deixar de solicitar auxílio da 
autoridade pública, ainda que a sua omissão seja 
suprida por terceiros ou que se trate de vítima 
com morte instantânea ou com ferimentos leves. 

(D) A verificação da capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou de 
outra substância psicoativa que determine 
dependência poderá ser obtida mediante teste de 
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, 
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros 
meios de prova em direito admitidos, observado 
o direito à contraprova. 

(E) Constitui crime dirigir veículo automotor, em via 
pública, sem a devida habilitação para dirigir, 
gerando perigo de dano. 

 

42 

Constitui crime contra as relações de consumo 
previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
Federal nº 8.078/1990), EXCETO 

 

(A) executar serviço de alto grau de periculosidade, 
contrariando determinação de autoridade 
competente.  

(B) fazer ou promover publicidade que sabe ou 

deveria saber ser enganosa ou abusiva.  

(C) empregar, na reparação de produtos, peça ou 
componentes de reposição usados, sem 
autorização do consumidor. 

(D) deixar de alertar, mediante recomendações 
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do 
serviço a ser prestado. 

(E) formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre 
ofertantes, visando à fixação artificial de preços 
ou quantidades vendidas ou produzidas. 

 

43 

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da 
posse do bem mediante emprego de violência ou 
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em 
seguida à perseguição imediata ao agente e 
recuperação da coisa roubada, sendo 
____________________ a posse mansa e pacífica 
ou _____________________. 

 

(A) razoável / provisória  

(B) prescindível / desvigiada 

(C) imprescindível / desvigiada  

(D) razoável / tutelada 

(E) imprescindível / provisória  
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Samuel é delegado de Polícia Civil lotado em 
Goiânia-GO, quando recebe, na sua delegacia, 
sujeito preso em flagrante por proferir injúrias 
raciais em partida de futebol realizada no estádio 
Serra Dourada. Diante da pena aplicável, Samuel 
opta por conceder fiança ao acusado. Sobre esse 
tema, assinale a alternativa correta.  

 

(A) Samuel agiu incorretamente, pois não cabe à 
autoridade policial arbitrar fiança em delitos sem 
violência ou grave ameaça.  

(B) Samuel agiu corretamente, uma vez que o delito 
é de menor potencial ofensivo.  

(C) Samuel agiu corretamente, pois a injúria racial 
não se equipara ao crime de racismo.  

(D) Samuel agiu incorretamente, pois a fiança nos 
crimes de racismo é ato privativo da autoridade 
judiciária.  

(E) Samuel agiu incorretamente, pois a injúria racial 
se equipara ao racismo e este é crime 
inafiançável conforme norma constitucional.  

 

45 

Gertrudes é moradora do Município de Itumbiara-
GO e foi entrevistada por uma emissora de 
televisão para comentar a prestação de serviços 
do hospital municipal onde se consulta quando 
está doente. Insatisfeita com os serviços ali 
prestados, Gertrudes acusou o secretário 
municipal de saúde de praticar corrupção, 
peculato e assédio moral. Revoltado com a 
exposição pública, o secretário municipal 
ofereceu queixa-crime contra Gertrudes perante o 
Juizado Especial Criminal de Itumbiara-GO, 
acusando-a de calúnia e difamação. Sobre esse 
tema, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A queixa foi oferecida no juízo errado, pois a 

soma das penas máximas dos delitos imputados 
ultrapassa 2 (dois) anos, tornando o Juizado 
Especial Criminal incompetente.  

(B) A queixa foi oferecida no juízo correto, pois 
calúnia e difamação são contravenções penais.  

(C) A queixa foi oferecida no juízo errado, pois não 
cabe aos Juizados Especiais julgar demandas 
penais.  

(D) A queixa foi oferecida no juízo errado, pois o 
secretário municipal possui foro por prerrogativa 
de função no Tribunal de Justiça de Goiás.  

(E) A queixa foi oferecida no juízo correto, uma vez 
que as penas mínimas de calunia e difamação, 
somadas, restam abaixo de 2 (dois) anos.  

 

46 

Teobaldo é papiloscopista responsável por colher 
dados biométricos de pessoas que se relacionam 
em um auto de inquérito policial que apura o 
homicídio de uma idosa por envenenamento. Dois 
dos filhos da vítima são os únicos investigados e 
estão em prisão domiciliar sob monitoramento 
eletrônico. O delegado de polícia que preside a 
investigação pede agilidade a Teobaldo, pois 
precisa concluir o inquérito antes de findarem 10 
(dez) dias. Sobre esses fatos, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Não há prazo para conclusão do inquérito policial 
se os investigados estão sob monitoramento 
eletrônico.  

(B) O prazo para término do inquérito é de 30 dias, 
pois os investigados não estão presos 
preventivamente em estabelecimento penal.  

(C) A prisão domiciliar identifica-se à prisão 
preventiva imposta em penitenciária, portanto o 
delegado tem razão em apressar Teobaldo.  

(D) O delegado está equivocado em apressar 

Teobaldo, pois o término do inquérito policial, 
para quem está sob medida cautelar diversa da 
prisão preventiva, é de 20 dias.  

(E) O prazo para término do inquérito é de 20 dias, 
pois os investigados não estão presos 
preventivamente em estabelecimento penal. 

 

47 

Sobre a temática do inquérito policial, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) O inquérito policial só pode ser iniciado de ofício 
pela autoridade judiciária.  

(B) O inquérito, nos crimes em que a ação pública 

depender de representação, poderá sem ela ser 
iniciado somente se houver posterior colheita de 
anuência da vítima.   

(C) Embora vinculado por distribuição obrigatória a 
um juízo togado, o inquérito policial é presidido 
pela autoridade policial, que possui 
discricionariedade na execução de diligências 
que dispensem autorização judicial. 

(D) Se o indiciado for menor, a autoridade policial 
mandará redistribuir o feito para o Conselho 
Tutelar. 

(E) O ofendido, ou seu representante legal, e o 
indiciado poderão requerer qualquer diligência, 
que será indispensavelmente realizada a juízo da 
autoridade. 
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Sobre o regramento do acordo de não persecução 
penal, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Nos casos envolvendo violência doméstica 
contra mulher, o acordo de não persecução penal 
só é cabível se a imputação for de crime sem 
violência ou grave ameaça.  

(B) É incabível acordo de não persecução penal se o 
agente tiver sido beneficiado, nos 10 (dez) anos 
anteriores ao cometimento da nova infração, em 
acordo de não persecução penal, transação 
penal ou suspensão condicional do processo.  

(C) O delegado de polícia poderá propor acordo de 
não persecução penal quando o crime 
vislumbrado for afiançável pela própria 
autoridade policial.  

(D) A impossibilidade de reparação ao dano ou 
restituição da coisa à vítima não é óbice à 
celebração do acordo de não persecução penal.  

(E) Para celebrar o acordo de não persecução penal, 
o investigado deverá confessar formal e 
judicialmente a prática de infração penal.  

 

49 

Sobre os elementos de prova prescritos no 
Código de Processo Penal, especialmente os 
documentos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Se o juiz tiver notícia da existência de documento 
relativo a ponto relevante da acusação ou da 
defesa, só poderá providenciá-lo após 
requerimento de qualquer das partes, para sua 
juntada aos autos, conforme o sistema 
acusatório. 

(B) As cartas particulares interceptadas serão 
admitidas em juízo com autorização da parte 
interessada. 

(C) A letra e firma dos documentos particulares serão 
submetidas a exame pericial de ofício, 
independentemente da impugnação de sua 
autenticidade. 

(D) A fotografia do documento e outras imagens 
oriundas de aparelho digital, virtual ou 
assemelhado podem ser atestadas ou 
documentadas, a requerimento do interessado, 
mediante ata lavrada por tabelião. 

(E) Os documentos originais, juntados em processo 
encerrado, serão destruídos mediante 
requerimento, e será ouvido o Ministério Público, 
certificando-se nos autos o ato procedimental. 

 

50 

Claudecir e Roberto são dois papiloscopistas 
requisitados em apoio para a execução de um 
mandado de busca e apreensão deferido 
judicialmente contra Osvaldo, morador de uma 
residência localizada no centro de Mineiros-GO. O 
objeto do mandado não está devidamente 
delimitado, mas indica que se façam buscas nos 
bens pertencentes a Osvaldo. Chegando na 
residência à luz do dia, os agentes que 
capitaneavam a diligência invadem o local 
abruptamente e ordenam Claudecir e Roberto que 
revirem todo o imóvel, incluindo o quarto-
dormitório da irmã de Osvaldo. Sobre esse 
contexto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A invasão abrupta realizada no imóvel é 
permitida por lei, uma vez que os agentes 
estavam diante de hipótese de crime 
permanente.  

(B) Descabe esmiuçar, no mandado de busca e 
apreensão, o objeto preciso da diligência, 
bastando que o documento oficial discrimine o 
imóvel a ser vasculhado.  

(C) Quando executada à luz do dia, a busca e 
apreensão prescinde de mandado judicial.  

(D) A busca no quarto-dormitório da irmã de Osvaldo 
deveria ser feita prioritariamente por agente do 
sexo feminino.  

(E) Qualquer objeto eventualmente ilícito que seja 
encontrado no quarto-dormitório da irmã de 
Osvaldo é prova ilícita.  

 

51 

É cabível a prisão domiciliar para 

 

(A) homem maior de 80 (oitenta) anos e mulher 

maior de 70 (setenta) anos.  

(B) pessoa imprescindível aos cuidados especiais de 
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 
deficiência. 

(C) gestante por delito de menor potencial ofensivo. 

(D) pessoa que ostente gênero não binário ou se 

apresente como transgênero.  

(E) cônjuge viúvo, se comprovado ser único provedor 
da família remanescente.   

 



Polícia Civil do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

PAPILOSCOPISTA POLICIAL DA 3ª CLASSE  Tipo  01 – Página 16 

 

52 

Sobre a cadeia de custódia, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) É proibida a entrada em locais isolados bem 
como a remoção de quaisquer vestígios de locais 
de crime antes da liberação por parte do perito 
responsável, sendo tipificada como sonegação 
de papel ou objeto de valor probatório a sua 
realização. 

(B) A cadeia de custódia compreende o 
rastreamento do vestígio em várias etapas, 
sendo o reconhecimento e isolamento duas 
delas.  

(C) Todos os recipientes deverão ser selados com 
lacres, com numeração individualizada, de forma 
a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do 
vestígio durante o transporte. 

(D) Chama-se “coleta” o ato de recolher o vestígio 
que será submetido à análise pericial, 
respeitando suas características e natureza. 

(E) Todas as pessoas que tiverem acesso ao 

vestígio armazenado deverão ser identificadas e 
deverão ser registradas a data e a hora do 
acesso. 

 

53 

Sobre a temática das perícias probatórias, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Durante o curso do processo judicial, é permitido 
às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos 
peritos para esclarecerem a prova ou para 
responderem a quesitos, desde que o mandado 
de intimação e os quesitos ou questões a serem 
esclarecidas sejam encaminhados com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo 
apresentar as respostas em laudo complementar.  

(B) Em caso de lesões corporais, se o primeiro 

exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-
á a exame complementar por determinação da 
autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a 
requerimento do Ministério Público, do ofendido 
ou do acusado, ou de seu defensor. 

(C) Se houver divergência entre os peritos, serão 
consignadas no auto do exame as declarações e 
respostas de um e de outro, ou cada um redigirá 
separadamente o seu laudo, e a autoridade 
agendará audiência para que seja realizada 
acareação entre ambos. 

(D) Se impossível a avaliação direta de coisas 
destruídas, deterioradas ou que constituam 
produto do crime, os peritos procederão à 
avaliação por meio dos elementos existentes nos 
autos e dos que resultarem de diligências. 

(E) Tratando-se de perícia complexa que abranja 
mais de uma área de conhecimento 
especializado, poder-se-á designar a atuação de 
mais de um perito oficial, e a parte indicar mais 
de um assistente técnico.   

 

54 

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 

_____________________ é todo objeto ou material 
bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, 
que se relaciona à infração penal. Por sua vez, 
considera-se ________________ a circunstância 
conhecida e provada, que, tendo relação com o 
fato, autorize, por _________________, concluir-se 
a existência de outra ou outras circunstâncias. 

 

(A) Corpo de delito / indício / dedução 

(B) Vestígio / indício / indução  

(C) Corpo de delito / prova / aproximação  

(D) Vestígio / prova / dedução 

(E) Elemento / indício / aproximação  
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Quanto ao exame de corpo de delito e às perícias 
em geral, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O exame de corpo de delito será realizado por 02 

(dois) peritos oficiais, portadores de diploma de 
curso superior ou, à falta deles, por 2 (duas) 
pessoas idôneas, portadoras de diploma de 
curso superior e com habilitação técnica 
relacionada à natureza do exame. 

(B) Realizado o exame de corpo de delito, o juiz fica 
vinculado à conclusão do perito, uma vez que o 
perito possui o conhecimento técnico e teórico 
sobre o assunto. 

(C) A autópsia será feita pelo menos duas horas 

depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que 
possa ser feita antes daquele prazo, o que 
declararão no auto. 

(D) Os peritos oficiais prestarão o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo.     

(E) No caso de inobservância de formalidades, ou no 
caso de omissões, obscuridades ou 
contradições, a autoridade judiciária mandará 
suprir a formalidade, complementar ou esclarecer 
o laudo pericial, podendo também ordenar que se 
proceda a novo exame, por outros peritos, se 
julgar conveniente. 

 

56 

O local de crime compreende toda a área onde 
ocorreu um fato criminoso e na qual existam 
vestígios para a realização do exame de corpo de 
delito, de modo a abranger todos os lugares em 
que tenham sido praticados os atos preliminares, 
materiais ou posteriores à consumação do crime 
e com este diretamente relacionados. Sobre esse 
tema, assinale a alternativa correta.    

 

(A) O local mediato do crime é o espaço onde 
ocorreu o fato e onde se encontra a maioria dos 
vestígios ligados ao evento delituoso. 

(B) O local relacionado é o local adjacente ao local 
mediato (sem interrupção), onde ocorreu o fato, 
podendo existir vestígios relacionados ao crime. 

(C) O local inidôneo é aquele que não foi 

devidamente preservado ou que foi 
alterado/prejudicado de alguma forma para o 

exame pericial. 
(D) Se o local for inidôneo, o exame de corpo de 

delito não será realizado, visto que suas 
alterações e suas consequências prejudicarão a 
conclusão dos peritos. 

(E) Quanto à natureza do fato, o local do crime pode 
ser interno, por exemplo, uma garagem ou 
interior de residência, ou externo, como via 
pública. 

 

57 

Criminalística é a parte das ciências criminais 
que, ao lado da Medicina Legal, tem por finalidade 
os estudos técnicos e científicos dos indícios 
materiais do delito e da identificação do seu autor, 
colaborando também com outros campos do 
direito que dela careçam. Esse conceito de 
criminalística foi dado por 

 

(A) Hans Gross. 

(B) Astolfo Tavares Paes. 

(C) Paolo Zachias. 

(D) Hilário Veiga de Carvalho. 

(E) José del Picchia. 
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João e José foram denunciados pela prática do 
crime de homicídio contra a pessoa de Mario, não 
tendo sido realizado exame de corpo de delito 
cadavérico, pois o cadáver jamais foi encontrado.  
Em juízo, João confessou a prática do crime de 
homicídio, dizendo, ainda, que teve a ajuda de 
José para o cometimento do crime. José, em seu 
interrogatório, permaneceu em silêncio. 
Corroborando a versão de João, foram ouvidas 
duas testemunhas de acusação. Diante desse 
caso hipotético, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O silêncio de José não importará em confissão, 
mas poderá ser interpretado em prejuízo da 
defesa. 

(B) A confissão de João possui valor intrínseco 
superior às demais provas, devendo ser aferida 
pelo magistrado por critérios diferenciados em 
relação ao restante do conjunto probatório. 

(C) Por se tratar de crime que deixa vestígio, é 
indispensável o exame de corpo de delito, direto 
ou indireto, podendo supri-lo a confissão do 
acusado. 

(D) Não sendo possível o exame de corpo de delito, 
por haverem desaparecido os vestígios, a prova 
testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 

(E) A confissão de João é indivisível, não podendo o 

juiz considerar apenas uma parte do que foi 
confessado. 

 

59 

Gustavo, juiz de direito, ao condenar um réu pelo 
crime de estupro, baseando-se, dentre outras, na 
prova pericial realizada, aduziu em sua sentença 
que “todo contato deixa uma marca”. A conclusão 
feita pelo juiz de direito refere-se ao 

 

(A) princípio da análise. 

(B) princípio da observação. 

(C) postulado da descrição. 

(D) postulado da interpretação. 

(E) princípio da documentação.  

 

 

Noções de Medicina Legal 

60 

Um cadáver foi encontrado em um local de crime 
próximo ao centro da cidade de Trindade. 
Observam-se, à inspeção externa, manchas de 
hipóstase fixas em parte posterior do corpo. 
Sobre o estudo do tempo da morte, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Essas manchas quase sempre se localizam na 

fossa ilíaca direita. 

(B) Essas manchas se estendem a todo o corpo 
depois do 3º ao 5º dia. 

(C) Em geral, essas manchas surgem em média 12h 

depois da morte. 

(D) Esses livores fixam-se definitivamente em torno 
das 24h post mortem. 

(E) Na morte, o sangue, pela gravidade, deposita-se 
nas partes de declive. 

 

61 

No município de Anápolis, uma gestante, já em 
óbito, foi trazida ao hospital por seu esposo. Ao 
realizar a inspeção do cadáver, a equipe médica 
acionou a Polícia Civil de Goiás, pois foram 
observados, no pescoço da vítima, sinais 
compatíveis com estrangulamento. Assinale a 
alternativa que apresenta o achado dessa 
modalidade de asfixia. 

 

(A) Sulco oblíquo ascendente. 

(B) Sulco de sentido horizontal. 

(C) Sulco de profundidade desigual. 

(D) Sulco interrompido ao nível do nó. 

(E) Sulco por cima da cartilagem tireóidea. 

 

62 

São exemplos de instrumentos perfurantes: 

 

(A) faca e porrete. 

(B) bisturi e florete. 

(C) facão e navalha. 

(D) estilete e cacetete. 

(E) furador de gelo e agulha. 
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Em relação aos cáusticos, agentes químicos 
estudados em Toxicologia Forense, e às lesões 
provocadas por tais substâncias, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) As substâncias de efeito liquefaciente são 

aquelas que desidratam os tecidos. 

(B) As formas de lesão tornaram-se conhecidas 
como Bertilonagem. 

(C) As substâncias de efeito coagulante produzem 
escaras úmidas, translúcidas e moles. 

(D) Quando criminosas, as lesões mais comuns 

ocorrem na face, no pescoço e no tórax. 

(E) As substâncias de efeito liquefaciente causam 
escaras endurecidas e de tonalidade diversa. 

 

64 

Em relação ao estudo da Sexologia Forense, 
assinale a alternativa que corresponde ao tipo de 
hímen no qual sua elasticidade pode chegar ao 
ponto de permitir a penetração de corpos mais 
calibrosos sem se romper. 

 

(A) Hímen múltiplo. 

(B) Hímen septado. 

(C) Hímen complacente. 

(D) Hímen do tipo perfurado. 

(E) Hímen do tipo cribiforme. 

 

 

Noções de Legislação Estadual 

65 

Sobre a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública estadual e o disposto na 
Lei Estadual nº 18.672/2014, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Para a aplicação das sanções, serão levadas em 

consideração a gravidade da infração e a 
vantagem auferida pelo infrator, mas não a 
situação econômica do infrator, em razão do 
princípio da isonomia. 

(B) A competência para a instauração e o julgamento 
do processo administrativo de apuração de 
responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser 
delegada em razão da área de atuação da 
autoridade. 

(C) O procedimento preliminar investigatório será 
conduzido por 1 (um) ou mais servidores públicos 
estáveis ou empregados públicos com mais de 3 
(três) anos de efetivo exercício. 

(D) A citação da pessoa jurídica no processo 
administrativo não poderá ser realizada por via 
postal, em razão da natureza da investigação. 

(E) Nos casos previstos na referida lei, não cabe a 
desconsideração da personalidade jurídica nem o 
acordo de leniência. 

 

66 

A Lei Estadual nº 18.456/2014 dispõe sobre a 
prevenção e a punição de assédio moral no 
âmbito da Administração. Considerando o que 
prevê a referida lei, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Consideram-se assédio moral, em especial, as 
ações, os gestos e as palavras que, praticados 
de maneira reiterada, impliquem relegar o agente 
público ao ostracismo. 

(B) A receita proveniente das multas impostas será 
revertida e aplicada, preferencialmente, em 
programa de aprimoramento e aperfeiçoamento 
funcional de agentes públicos. 

(C) As penalidades aplicáveis em caso de prática de 

assédio moral são repreensão, suspensão, multa 
e demissão. 

(D) A pena de multa poderá ser aplicada cumulativa 
ou isoladamente com as demais sanções, exceto 
no caso de demissão. 

(E) A responsabilidade administrativa pela prática de 
assédio moral independe das responsabilidades 
cível e criminal pela mesma prática. 
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Acerca do tempo de serviço do servidor público, 
de acordo com o que dispõe a Lei Estadual nº 
20.756/2020, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.  

 

(   ) Quando o registro da frequência ou a folha de 
pagamento não oferecerem dados suficientes 
que permitam uma segura apuração do tempo 
de serviço prestado, o órgão responsável 
pelo levantamento deverá recorrer, 
subsidiariamente, aos assentamentos. 

(   ) No caso de licença para tratar de interesses 
particulares, o tempo da licença será 
computado uma vez ao ano e não deve 
exceder dez dias corridos. 

(   ) Será contado, para efeito de disponibilidade, 
o tempo de serviço prestado  à instituição de 
caráter privado que tiver sido encampada ou 
transformada em estabelecimento de serviço 
público. 

(   ) Não será computado, para qualquer efeito, o 
tempo da licença por motivo de afastamento 
do cônjuge. 

 

(A) F – V – F – F.  

(B) V – F – F – V. 

(C) F – V – V – V.  

(D) V – F – F – F.   

(E) F – F – V – V.  

 

68 

Sobre as secretarias de Estado e suas 
competências, considerando o que dispõe a Lei 
Estadual nº 20.491/2019, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) À Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável compete a 
execução das atividades de defesa do meio 
ambiente e de segurança de aquavias estaduais. 

(B) À Secretaria de Estado da Saúde compete a 
formulação e a execução da política estadual de 
saúde pública. 

(C) À Secretaria de Estado da Economia compete a 
elaboração e o acompanhamento do 
planejamento estratégico. 

(D) À Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 

Inovação compete a promoção da educação 
profissional e tecnológica, nas modalidades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

(E) À Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 
Serviços compete a formulação e execução da 
política estadual de atração de investimentos 
nacionais e internacionais, a prospecção e o 
apoio ao investidor. 

 

69 

Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios institucionais da Polícia Civil do estado 
de Goiás, de acordo com a Lei Estadual nº 
16.901/2010. 

 

(A) Atendimento imediato ao cidadão. 

(B) Distribuição proporcional do efetivo policial. 

(C) Uniformidade de procedimentos. 

(D) Participação e interação comunitária. 

(E) Desburocratização das atividades policiais. 
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Noções de Identificação 
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Um indivíduo estrangeiro com estatura alta; pele 
trigueira; nariz curto e largo; arcadas zigomáticas 
largas e volumosas; prognatismo maxilar e 
alveolar; cinturas escapular larga e pélvica 
estreita; dentes fortes; mento retraído; arcadas 
superciliares salientes e crânio dolicocéfalo foi 
encontrado sem memória em um abrigo no centro 
de Anápolis.  Considerando os tipos étnicos 
fundamentais de Ottolenghi, esse indivíduo não 
identificado pode ser classificado como 

 

(A) tipo indiano. 

(B) tipo negroide. 

(C) tipo caucásico. 

(D) tipo mongólico. 

(E) tipo australoide. 

 

71 

Assinale a alternativa correta em relação à 
sexagem fetal. 

 

(A) Tem grau de certeza aproximado de 50%. 

(B) É feita a partir do sangue da mãe após a 18ª 
semana de gestação.  

(C) É baseada na identificação do cromossomo X no 

sangue da gestante. 

(D) É o exame realizado durante a gravidez para 
determinar o sexo do bebê.  

(E) Se for identificado o cromossomo Y, pode-se 
afirmar que o bebê é do sexo feminino. 

 

72 

Embora não inserido como um meio de prova, 
este método pode ser útil para apontar indivíduos 
suspeitos no conjunto dos elementos 
investigados. Pode ser feito por meio artístico, do 
ident-kit e do photo-kit. Tal método trata-se 

 

(A) do retrato falado. 

(B) da fotografia simples. 

(C) da fotografia sinalética. 

(D) do assinalamento sucinto. 

(E) do sistema antropométrico de Bertillon. 

 

73 

Em um desastroso acidente aéreo, faleceram três 
passageiros. A papiloscopia foi escolhida como o 
primeiro método de identificação a ser utilizado. 
Uma das vítimas apresentava, em um dos 
polegares, a presença de dois deltas e um núcleo 
central. De acordo com o Sistema Datiloscópico 
de Vucetich, essa impressão dactiloscópica é 
classificada como 

 

(A) arco. 

(B) verticilo. 

(C) forquilha. 

(D) presilha interna. 

(E) presilha externa. 

 

74 

Um cadáver em avançado estado de 
decomposição foi encontrado sem documentação 
na zona rural de Formosa. A papiloscopia foi 
acionada para realizar o procedimento de 
identificação, porém não obteve sucesso. Dentre 
os requisitos básicos essenciais para um método 
de identificação ser considerado efetivo, assinale 
a alternativa que apresenta aquele que tem sua 
aplicação limitada na papiloscopia, pois consiste 
na capacidade de certos elementos resistirem à 
ação do tempo, permanecendo durante toda a 
vida e até após a morte.  

 

(A) Unicidade. 

(B) Perenidade. 

(C) Imutabilidade. 

(D) Praticabilidade. 

(E) Classificabilidade. 
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Arquivologia 
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Qual corrente arquivística propõe a transformação 
da Arquivologia em uma disciplina científica que 
se preocupa com o tratamento global das 
informações, desde a criação até o destino final 
dos documentos? 

 

(A) Arquivística Integrada. 

(B) Arquivística Custodial. 

(C) Records Management. 

(D) Arquivística Tradicional Europeia. 

(E) Records Continuum. 

 

76 

Qual dos itens a seguir NÃO é necessário estudar 
para a elaboração de um plano de classificação 
documental das atividades fins de uma 
instituição? 

 

(A) A organização em toda sua dimensão histórica: 
criação, extinção, relacionamento com outras 
organizações e vinculações hierárquicas. 

(B) A organização na sua individualidade: a missão, 
a estrutura, as funções, as atividades e os 
procedimentos formais e informais. 

(C) Os documentos acumulados, produzidos e/ou 

recebidos: contextualização quanto às condições 
de sua produção e acumulação, bem como as 
tipologias documentais como decorrência natural 
das funções atribuídas a uma organização ou 
entidade. 

(D) A legislação pertinente às atividades fins da 

instituição. 

(E) O estado de conservação dos documentos do 
acervo institucional. 

 

77 

Qual é o nome da técnica de restauração 
documental na qual se coloca o documento entre 
folhas de poliéster transparente, cujas bordas são 
seladas para fins de proteção? 

 

(A) Banho de gelatina. 

(B) Velatura. 

(C) Laminação. 

(D) Encapsulação. 

(E) Silking. 

 

 

Química, Física e Biologia 

78 

O peróxido de hidrogênio, H2O2, quando em 
contato com um ferimento na pele, é decomposto 
pela enzima catalase, liberando água e gás 
oxigênio, conforme reação a seguir. 
 

𝟐 𝐇𝟐𝐎𝟐(𝐥)  →  𝟐 𝐇𝟐𝐎(𝐥)  + 𝐎𝟐(𝐠)  
 

Considerando que 1,3 L de H2O2 (densidade = 1,00 
g/mL) se decompõe a 40 °C e pressão de 1,0 atm, 
assinale a alternativa que apresenta o volume 
aproximado de gás oxigênio produzido. 

Dados:  

MM (H2O2) = 34 g/mol. 

C = K (Kelvin) – 273 

R = 0,082 L.atm/mol.K 

 

(A) 490 L. 

(B) 63 L. 

(C) 982 L. 

(D) 490 mL. 

(E) 63x10-2 L. 

 

 

79 

Uma partícula realiza movimento harmônico 
simples em um plano horizontal, com amplitude 

𝑨, fase inicial 𝝋𝟎, velocidade angular 𝝎 e período 

𝑻. A função horária da aceleração dessa partícula, 

no Sistema Internacional de Unidades (SI), é dada 

por 𝒂(𝒕) = −
𝟓

𝟖
𝝅𝟐𝐜𝐨𝐬 (

𝝅

𝟐
+

𝝅

𝟒
𝒕), em que 𝒂(𝒕) 

representa a aceleração 𝒂 da partícula em um 

instante de tempo 𝒕. Desprezando toda e qualquer 

forma de atrito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A amplitude desse movimento é 𝐴 =
5

8
𝜋2 𝑚. 

(B) A fase inicial desse movimento é 𝜑0 =
𝜋

4
𝑟𝑎𝑑. 

(C) O período desse movimento é 𝑇 = 4 𝑠. 

(D) No instante 𝑡 = 0, a aceleração da partícula é 

igual a zero. 

(E) No instante 𝑡 = 0, a velocidade da partícula é 

igual a zero. 
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Um profissional papiloscopista é designado para 
coletar as impressões digitais de um indivíduo 
morto há menos de duas horas para fins de 
identificação e levantamento de antecedentes 
criminais. Durante o procedimento de coleta das 
digitais, o papiloscopista percebe a ausência das 
chamadas cristas, ou seja, saliências 
características da epiderme dos dedos, formadas 
por arcos, voltas e espirais. Ao se deparar com tal 
situação, o papiloscopista, imediatamente, infere 
os prováveis motivos para a ausência das 
impressões digitais. Nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta uma explicação 
plausível para a ausência de impressões digitais 
no corpo. 

 

(A) Ausência de melanócitos entre a papila dérmica 

e o epitélio dos dedos, o que impede o 
crescimento das células de Langerhans na região 
do glomo papilar. 

(B) Presença de adermatoglifia, doença originária de 
uma mutação genética em região do DNA que 
codifica a proteína chamada SMARCAD1. 

(C) Comprometimento das células do glomo, 
estrutura vascular especial localizada em meio à 
derme papilar do canal de Suquet-Hoyer. 

(D) Ausência dos chamados dermatoglifos, os quais 

se desenvolvem ainda no feto e se alteram ao 
longo de toda a vida. 

(E) Escamação e danos à camada superficial das 
papilas de Vater-Pacini, afetando os corpúsculos 
de Meissner das polpas dérmicas. 
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Instruções para Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes em Edital: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão. 

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e) não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar a 
resposta da questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito 
fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitidas para a elaboração de 
seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
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Discursiva 

1 

Dafne mantinha com Apolo longo relacionamento amoroso, até que, em determinada data, Apolo se tornou 
agressivo e prometia constantemente causar mal injusto e grave a ela, além de lhe agredir fisicamente 
com tapas e chutes. Dafne então encerrou o relacionamento e requereu medidas protetivas deferidas pela 
autoridade judiciária, após intermediação da Delegacia da Mulher de Goiânia-GO. Uma semana após ser 
notificado a manter distância de Dafne, Apolo violou as restrições judiciais e foi ao encontro de Dafne, 
ocasião em que tornou a praticar os mesmos atos ofensivos. Diante da cena, os vizinhos acionaram a 
Polícia Militar, que intercedeu a tempo e prendeu Apolo em flagrante delito. Na Delegacia de Polícia, Apolo 
solicitou à autoridade policial que arbitrasse uma fiança, pois seu irmão quitaria o valor para lhe ajudar. A 
solicitação foi negada. Posteriormente, foi decretada prisão preventiva de Apolo, tendo durado cerca de 90 
dias. Em liberdade, Apolo iniciou busca por vingança contra Dafne, quando a encontrou entrando em sua 
residência e lhe desferiu um golpe na cabeça. A vítima foi atendida por uma ambulância, mas foi a óbito 
nos dias que se seguiram em decorrência da lesão na cabeça. Apolo foi capturado por populares e depois 
apreendido novamente pela Polícia Militar. Na sede policial, a autoridade policial solicitou que Apolo 
exibisse seu documento de identificação civil, e Apolo mostrou uma carteira nacional de habilitação com 
nome divergente daquele presente nos bancos de dados policiais e de registro civil. Superada a fase de 
cadastro, a autoridade policial iniciou interrogatório, quando Apolo solicitou a assistência de um 
advogado. A autoridade policial, por sua vez, decidiu por continuar o interrogatório em razão da 
divergência de dados no documento apresentado. 

 

Sobre tais fatos, responda: 

1. considerando que Dafne foi agredida por razões de sua condição de gênero, aponte quais crimes 
foram cometidos contra ela; 

2. na situação de prisão em flagrante, em virtude de descumprimento de medida protetiva anteriormente 
imposta, fundamente a respeito da possibilidade de arbitramento de fiança pela autoridade policial; 

3. no caso, poderia ser realizada identificação criminal do agressor? Em caso afirmativo, quais métodos 
poderiam ser utilizados nos termos legais? Fundamente; 

4. a continuação do interrogatório de Apolo executada pela autoridade policial pode configurar alguma 
infração penal? Fundamente. 
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