


 

Faça parte do nosso canal do Telegram da Área Policial  
Inscreva-se aqui! 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte está batendo na 

porta! Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se 

desespere! Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera ITEP RN. Serão 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as últimas 

dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera ITEP RN seguirá 

a seguinte programação: 

Horário Disciplina Professor 

7h às 8h Noções de Direito Administrativo Thállius Moraes 

8h às 9h Noções de Medicina Legal Alexandre Herculano 

9h às 9h30 Noções de Criminalística Alexandre Herculano 

9h30 às 10h Noções de Odontologia Legal Alexandre Herculano 

10h às 11h Língua Portuguesa Janaína Arruda 

11h às 12h Informática Básica Renato da Costa 

12h às 13h Noções de Direito Penal e Processual Penal Priscila Silveira 

13h às 14h Noções de Direito Constitucional Adriane Fauth 

14h às 15h Biologia – Específica: Agente de Necropsia André Davila 

15h às 16h 
Noções de Lógica e Matemática – 

Específica:  Perito Criminal 
Brunno Lima 

16h às 17h 
Física – Específico 

Cargo:  Perito Criminal 
Vinicius Silva 

17h às 18h 
Contabilidade – Específica 

Cargo:  Perito Criminal 
William Notário 

18h às 19h 
Química – Específica 

Cargo:  Perito Criminal 
Diego Souza 
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Medicina Legal
Revisão de Véspera

Prof. Alexandre Herculano

É correto o que se afirma, EXCETO em:
A) Pericia percipiendi é aquela em que o perito é chamado para conferir, técnica e
cientificamente, um fato sob a ótica quantitativa e qualitativa.
B) A perícia, segundo seu modo de realizar-se, pode ser sobre o fato a analisar (pericia
deducendi) ou sobre uma perícia já realizada (pericia percipiendi).
C) Pericia deducendi é a análise feita sobre fatos pretéritos com relação àqueles sobre os
quais possa existir contestação ou discordância das partes ou do julgador.
D) Define-se perícia médico-legal como um conjunto de procedimentos médicos e técnicos
que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça.
E) Pericia deducendi está para o parecer.

Medicina Legal
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Medicina Legal

Numere a coluna da direita, de acordo com sua correspondência com a da esquerda:
(1) ferida corto-contusa ( ) punhal
(2) ferida incisa ( ) foice
(3) ferida contusa ( ) taco de bilhar
(4) ferida perfuro-incisa ( ) navalha
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta na coluna da direita, de cima para
baixo:
A) 2, 4, 3, 1
B) 4, 2, 1, 3
C) 4, 1, 3, 2
D) 3, 1, 2, 4
E) 1, 3, 4, 2

Medicina Legal
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Medicina Legal

A mordedura de cão é considerada uma lesão:
A) Contundente.
B) Cortante.
C) Corto-contusa.
D) Perfurante.
E) Contusa

Medicina Legal
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Medicina Legal

Com base na Asfixia Forense, especificamente no enforcamento, marque a opção correta.
A) O enforcamento é uma modalidade de asfixia indireta que se caracteriza pela interrupção
do ar atmosférico até as vias respiratórias.
B) No enforcamento o nó não pode faltar.
C) A posição da cabeça sempre se mostra voltada para o lado contrário do nó, fletida para
diante, com o mento tocando no tórax.
D) A face pode apresentar-se amarela ou esverdeada (variando com o grau de compressão
vascular), e as equimoses palpebrais e conjuntivais são raras.
E) No estrangulamento o nó pode faltar, tomando a forma de alças.

Medicina Legal
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Medicina Legal

Trata-se ação da eletricidade atmosférica agindo letalmente sobre homem:
A) eletroplessão
B) eletrocussão
C) fulguração
D) fulminação
E) metalização

Medicina Legal



23/07/2021

Medicina Legal

A solução de continuidade do hímen, geralmente simétrica, de bordas regulares e finas,
provida de ângulo rombo e que não atinge sua borda de inserção, é chamada de:
A) comissura.
B) entalhe.
C) rotura incompleta cicatrizada.
D) rotura incompleta recente.
E) acomissura

Medicina Legal
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Medicina Legal

Foi encontrado um cadáver de um adulto do sexo masculino, sem identificação, já com
esboço de mancha verde abdominal e rigidez generalizada. Apenas por essas
características, pode-se concluir que a morte se deu
A) entre 2 e 10 horas.
B) entre 8 e 16 horas.
C) entre 16 e 24 horas.
D) entre 36 e 48 horas.
E) entre 48 e 72 horas.

Medicina Legal
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Medicina Legal

Sobre as lesões por martelo, de causa quase sempre dolosa, essas lesões, quando
produzidas com certa violência, podem apresentar danos graves, como, por exemplo,
afundamentos ósseos do segmento golpeado, reproduzindo a perda de tecidos quase
semelhante à forma e às dimensões daquele objeto agressor. Quando a ação é em sentido
perpendicular, estas lesões são conhecidas como
A) fratura de micheler
B) fratura em vazador
C) terraza” de Hoffmann
D) sinal do mapa-múndi de Carrara
E) sinal de mankof

Medicina Legal
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Medicina Legal

Considerando as etapas clínicas da embriaguez alcoólica, qual delas é denominada “fase
médico-legal”?
A) Confusão.
B) Comatosa.
C) Excitação.
D) Sono.
E) Paralítica

Medicina Legal
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Medicina Legal

É um conjunto de petéquias numa área de maior pressão, seja decorrente de um chupão ou
de uma ventosa. Quando a pessoa está morta, o sangue desce para as partes mais baixas
do corpo, daí a pressão de dentro para fora cria sugilações post mortem.
A) Víbices
B) Sugilação
C) Manchas de Tardieu
D) Manchas de Paltauf
E) Manchas de Plug

Medicina Legal
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Medicina Legal

As feridas perfurantes feitas por um instrumento de médio calibre, em uma mesma região,
serão paralelas entre si. Temos a
A) segunda lei de Filhos
B) primeira de lei de Filhos
C) lei da semelhança
D) lei do Polimorfismo
E) lei de Halban

Medicina Legal
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Medicina Legal

Ao estudar as energias de ordem química, deve-se conhecer a ação dos cáusticos e
venenos. Assinale a alternativa correta.
A) A ação dos cáusticos é principalmente interna, com alterações da coagulação sanguínea.
B) Os cáusticos, assim como os venenos, podem ser classificados quanto ao seu estado físico
em líquidos, sólidos e gasosos, podendo agir internamente e externamente.
C) As lesões descritas como vitriolagem são causadas por envenenamento crônico.
D) Os cáusticos são substâncias que, de acordo com sua natureza química tem efeito
coagulante quando desidratam os tecidos e lhes causam escaras endurecidas; já o efeito
liquefaciente produz escaras úmidas, translúcidas, moles e têm como modelo a soda, a
potassa e a amônia.
E) Os cáusticos têm função orgânica, sendo mais presente, esta função, no cianureto de
potássio.

Medicina Legal
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Medicina Legal

Características da asfixia por monóxido de carbono, EXCETO.
A) rigidez cadavérica mais tardia
B) sangue grosso e claro
C) tonalidade rósea da face
D) manchas de hipóstases claras
E) órgãos de tom carmim

Medicina Legal
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Medicina Legal

É um produto sintético (éter diacético da morfina – diacetilmorfina). Tem a forma de pó
branco e cristalino. Após a diluição, ele é injetado. Pode, ainda, ser misturado ao fumo do
cigarro.
A) Heroína
B) Morfina
C) Cocaína
D) LSD
E) Oxy

Medicina Legal
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Medicina Legal

Criminalística 
Revisão de Véspera

Prof. Alexandre Herculano
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Quanto ao ambiente o local de crime pode ser classificado em
A) Local instantâneo
B) Local imediato
C) Local mediato
D) Local de homicídio
E) Local externo

Criminalística 

Criminalística 
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Quanto à natureza local de crime pode ser classificado em, EXCETO:
A) Local de Mediato
B) Local de Arrombamento
C) Local de Explosão
D) Local de Suicídio
E) Local de crime contra o Meio Ambiente

Criminalística 

Criminalística 
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Quanto à preservação o local de crime pode ser classificado em
A) Local idôneo
B) Local de arrombamento
C) Local mediato
D) Local imediato
E) Local de crime contra o Meio Ambiente

Criminalística 

Criminalística 
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Quanto à disposição dos vestígios o local de crime pode ser classificado em
A) Local idôneo
B) Local de crime contra o Meio Ambiente
C) Local legal
D) Local ilegal
E) Local relacionado

Criminalística 

Criminalística 
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Assinale a opção correta acerca da coleta e do processamento de evidências.
A) No local do crime, o sangue no estado líquido é recolhido com conta-gotas, ou outro
instrumento, e colocado em tubo de ensaio ou frasco, adicionando-se soro fisiológico e
encaminhando-se ao laboratório para posterior análise.
B) Quando se tratar de sangue seco, a crosta, removida cuidadosamente, é colocada em
recipiente plástico ou de vidro, não sendo indicada a adição de soro fisiológico para
solubilização em nenhuma hipótese.
C) Em um exame da mancha de sangue no local de crime, a caracterização morfológica da
referida mancha é desimportante.
D) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de fogo, não se podem obter, no local, sem
recursos técnicos, informações sobre a direção do choque.
E) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de fogo, informações sobre a direção do
curso de determinada ruptura só podem ser obtidas em laboratório.

Criminalística 

Criminalística 
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Assinale a alternativa correta.
A) A Criminalística não estuda as circunstâncias do crime cometido.
B) A Criminalística se relaciona com todas as ciências, menos com Medicina Legal.
C) A Criminalística se relaciona com todas as ciências.
D) A Criminalística não é necessária nas investigações policiais.
E) O exame de local de crime não revela vestígio.

Criminalística 

Criminalística 
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Assinale a alternativa correta.
A) A Criminalística não estuda as circunstâncias do crime cometido.
B) A Criminalística se relaciona com todas as ciências, menos com Medicina Legal.
C) A Criminalística se relaciona com todas as ciências.
D) A Criminalística não é necessária nas investigações policiais.
E) O exame de local de crime não revela vestígio.

Criminalística 

Criminalística 
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Autor reconhecido como o pai da Criminalística no mundo, publicou o livro Manual Prático
de Instruções Jurídicas, que deu início ao estudo do sistema de Criminalística, no qual as
ciências naturais e as artes eram usadas para a elucidação de crimes. A sentença acima se
refere a:
A) Erwin Höpler.
B) Hans Gross.
C) Cesare Lombroso.
D) Enrico Ferri.
E) Rafaele Garófallo

Criminalística 

Criminalística 
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Criminalística pode ser definida como um conjunto de conhecimentos oriundos de várias
ciências que permitem
A) antecipar, logicamente, futuros eventos criminosos.
B) localizar eventos futuros de forma preditiva.
C) descobrir crimes e seus respectivos autores.
D) preventivamente ocupar espaços voltados à macrocriminalidade.
E) informar as atividades de polícia preventiva.

Criminalística 

Criminalística 
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Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Este princípio, também
chamado de princípio da individualidade, preconiza que a identificação deve ser sempre
enquadrada em três graus: a identificação genérica, a específica e a individual, sendo que
os exames periciais deverão sempre alcançar este último grau.
O princípio da perícia criminalística a que se refere o texto acima também é denominado
princípio da:
A) observação.
B) análise.
C) documentação.
D) descrição.
E) interpretação.

Criminalística 

Criminalística 
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Noções de Odontologia Legal
Revisão de Véspera

Prof. Alexandre Herculano

Com relação à classificação dos documentos odonto-legais, analise as afirmativas a seguir.
I. Quanto à sua procedência, um documento odonto-legal pode ser oficial ou oficioso.
II. Quanto à sua finalidade, um documento odonto-legal pode ser administrativo ou
judicial.
III. Quanto ao seu conteúdo, um documento odonto-legal pode ser verdadeiro ou falso.
Assinale:
A) se somente a afirmativa III estiver correta.
B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Noções de Odontologia Legal



23/07/2021

Noções de Odontologia Legal

Avalie os documentos odonto-legais, relacionados a seguir
I. Notificação obrigatória;
II. Atestado;
III. Relatório;
IV. Parecer;
V. Depoimento oral;
VI. Consulta.
Assinale:
A) se todos forem aceitos judicialmente.
B) se somente I, II, III e IV forem aceitos judicialmente.
C) se somente I, II, III, IV e V forem aceitos judicialmente.
D) se somente I, II, III, V e VI forem aceitos judicialmente.
E) se somente II, III e IV forem aceitos judicialmente.

Noções de Odontologia Legal
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Noções de Odontologia Legal

A Odontologia Legal, pelo menos é o que pode parecer aos menos avisados, tem três áreas
precípuas de atuação. Assim, entre elas temos:
A) A identificação de indivíduos achados em investigações criminais e/ou em desastres em
massa.
B) Exames em agressões sexuais, maus-tratos infantis e em situações de defesa pessoal.
C) A identificação de indivíduos achados em vítimas afogadas.
D) Exame diagnóstico em dentes de humanos e animais.
E) o exame e a avaliação de mordeduras caninas.

Noções de Odontologia Legal
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Noções de Odontologia Legal

Odontologia Legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos
psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem, vivo,
morto ou ____________, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou
totais reversíveis ou irreversíveis.
A) doente
B) ossada
C) dentina
D) crânio
E) animal

Noções de Odontologia Legal
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Noções de Odontologia Legal

O cirurgião-dentista, odontolegista ou não, poderá ser solicitado nos casos descritos a
seguir, Exceto.
A) Para a determinação da idade que é fator fundamental para verificar a imputabilidade do
agente no cometimento de um crime e no seu apenamento.
B) Na ocorrência de lesões corporais que atinjam a região oral.
C) Numa questão de estelionato, o cirurgião-dentista, funcionando como perito, pode ser
solicitado para avaliar o tipo de trabalho realizado em um paciente, bem como os materiais
utilizados. Essa perícia se torna necessária para ver o grau de congruência e de
verossimilhança entre as anotações no prontuário odontológico, a versão passada para o
paciente e a realidade constatada in loco.
D) Verificar a falsidade nos crimes como documentos falsos emitidos na área de saúde
pública.

Noções de Odontologia Legal
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E) O cirurgião-dentista, na função de perito, terá, quando chamado, que esclarecer à
autoridade requisitante a falsidade técnica do conteúdo documental, no que tange à
Odontologia e suas especialidades, bem como examinar os registros odontológicos
(prontuários) do emitente, para ver o que deles consta em relação ao suposto paciente e se
existe arquivada a cópia ou segunda via do documento.

Noções de Odontologia Legal

Noções de Odontologia Legal
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A notificação odontológica, para que cumpra suas finalidades legais, e a fim de que o
cirurgião-dentista tenha sua responsabilidade resguardada, deverá conter, EXCETO:
A) A identificação do paciente
B) Horário e a data em que o paciente foi atendido
C) Carimbo esclarecedor do dentista.
D) Local e data do atendimento
E) Assinatura do cirurgião-dentista que está realizando a notificação

Noções de Odontologia Legal

Noções de Odontologia Legal
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Os documentos odontolegais quanto à sua procedência classifica como
A) oficial
B) judicial
C) requisitivo
D) legal
E) favorável

Noções de Odontologia Legal

Noções de Odontologia Legal
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Os documentos odontolegais quanto à sua finalidade classifica como
A) legal
B) oficial
C) verdadeiro
D) administrativo
E) original

Noções de Odontologia Legal

Noções de Odontologia Legal
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Os documentos odontolegais quanto ao seu conteúdo classifica como
A) falso
B) oficial
C) legal
D) administrativo
E) judicial

Noções de Odontologia Legal

Noções de Odontologia Legal
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A comunicação compulsória é um documento que relata fatos, de índole odontológica ou
não, observados ou constatados no exercício da profissão, e que, por força de lei, o
cirurgião-dentista tem obrigação de comunicar. Inclui a comunicação de, EXCETO:
A) Acidentes de trabalho
B) Crimes de trânsito
C) Moléstias infectocontagiosas
D) Mesopatias
E) Crimes de ação pública

Noções de Odontologia Legal

Noções de Odontologia Legal
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OBRIGADO
Prof. Alexandre Herculano

Português

Prof. Janaina Arruda
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Considerações sobre a loucura
Ferreira Gullar

Ouço frequentemente pessoas opinarem sobre tratamento psiquiátrico sem
na verdade conhecerem o problema. É bacana ser contra internação. Por isso
mesmo traçam um retrato equivocado de como os pacientes eram tratados no
passado em manicômios infernais por médicos que só pensavam em torturá-los
com choques elétricos, camisas de força e metê-los em solitárias.

Por isso mesmo exaltam o movimento antimanicomial, que se opõe à
internação dos doentes mentais. Segundo eles, os pacientes são metidos em
hospitais psiquiátricos porque a família quer se ver livre deles. Só pode fazer tal
afirmação quem nunca teve que conviver com um doente mental e, por isso,
ignora o tormento que tal situação pode implicar.

PORTUGUÊS

Nada mais doloroso para uma mãe ou um pai do que ter de admitir que seu filho
é esquizofrênico e ser, por isso, obrigado a interná-lo. Há certamente pais que se
negam a fazê-lo, mas ao custo de ser por ele agredido ou vê-lo por fim à própria vida,
jogando-se da janela do apartamento.

Como aquelas pessoas não enfrentam tais situações, inventam que os hospitais
psiquiátricos, ainda hoje, são locais de tortura. Ignoram que as clínicas atuais, em sua
maioria, graças aos remédios neuroléticos, nada têm dos manicômios do passado.

Recentemente, num desses programas de televisão, ouvi pessoas afirmarem que
o verdadeiro tratamento psiquiátrico foi inventado pela médica Nise da Silveira, que
curava os doentes com atividades artísticas. Trata-se de um equívoco. A terapia
ocupacional, artística ou não, jamais curou algum doente.

Trata-se, graças a Nise, de uma ocupação que lhe dá prazer e, por mantê-lo
ocupado, alivia-lhe as tensões psíquicas.

PORTUGUÊS
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Quando o doente é, apesar de louco, um artista talentoso, como Emygdio de Barros ou
Arthur Bispo do Rosário, realiza-se artisticamente e encontra assim um modo de ser
feliz.

Graças à atividade dos internados no Centro Psiquiátrico Nacional, do Engenho de
Dentro, no Estado do Rio, criou-se o Museu de Imagens do Inconsciente, que muito
contribuiu para o reconhecimento do valor estético dos artistas doentes mentais. Mas
é bom entender que não é a loucura que torna alguém artista; de fato, ele é artístico
apesar de louco.

Tanto isso é verdade que, das dezenas de pacientes que trabalharam no ateliê do
Centro Psiquiátrico, apenas quatro ou cinco criaram obras de arte. Deve-se reconhecer,
também, que conforme a personalidade de cada um seu estado mental compõe a
expressão estética que produz.

No tal programa de TV, alguém afirmou que, graças a Nise da Silveira, o
tratamento psiquiátrico tornou-se o que é hoje.

PORTUGUÊS

Não é verdade, isso se deve à invenção dos remédios neurolépticos que possibilitam
o controle do surto psíquico.

É também graças a essa medicação que as internações se tornaram menos
frequentes e, quando necessárias, duram pouco tempo – o tempo necessário ao
controle do surto por medicação mais forte. Superada a crise, o paciente volta para
casa e continua tomando as doses necessárias à manutenção da estabilidade mental.

Não pretendo com esses argumentos diminuir a extraordinária contribuição
dada pela médica Nise da Silveira ao tratamento dos doentes mentais no Brasil. Fui
amigo dela e acompanhei de perto, juntamente com Mário Pedrosa, o seu trabalho
no Centro Psiquiátrico Nacional.

Uma das qualidades dela era o seu afeto pelas pessoas e particularmente pelo
doente mental. Eis um exemplo: como o Natal se aproximava, ela perguntou aos
pacientes o que queriam de presente. Emygdio respondeu: um guarda-chuva.

PORTUGUÊS
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Como dentro do hospital naturalmente não chovia, ela concluiu que ele queria ir
embora para casa. E era. Ela providenciou para que levasse consigo tinta e tela, a fim de que
não parasse de pintar.

Ele se foi, mas, passado algum tempo, alguém toca a campainha do gabinete da
médica. Ela abre a porta, era o Emygdio, de paletó, gravata e maleta na mão. “Voltei para
continuar pintando, porque lá em casa não dava pé.” E ficou pintando ali até completar 80
anos, quando, por lei, teve que deixar o hospital e ir para um abrigo de idosos, onde morreu
anos depois.

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2016/02/1741258-
consideracoes-sobre-a-loucura.shtml) 

PORTUGUÊS

1. De acordo com o texto,
(A) é comum as pessoas que possuem conhecimento sobre psiquiatria opinarem
sobre o assunto.
(B) a médica Nise da Silveira descobriu o mais eficaz tratamento psiquiátrico: as
atividades artísticas, que curavam e curam toda e qualquer doença psiquiátrica.
(C) é dado ao paciente que apresenta um surto psíquico uma medicação forte, e
ele não precisará manter algumas doses para a estabilidade após a crise.
(D) apesar de Nise da Silveira ter desenvolvido um trabalho importante para o
tratamento das doenças mentais no Brasil, esse trabalho não possui grande
contribuição para a ciência psiquiátrica.
(E) as pessoas que engrandecem o movimento contra a internação dos doentes
mentais criam em seus pensamentos e divulgam que os manicômios são locais
de tortura.

PORTUGUÊS
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2 . O texto é, essencialmente,

(A) narrativo.
(B) descritivo.
(C) injuntivo.
(D) argumentativo.
(E) relativo.

PORTUGUÊS

3. No trecho “Voltei para continuar pintando, porque lá em casa não dava pé.”,
a expressão destacada, no contexto em que está inserida, remete à figura de
linguagem

(A) hipérbole.
(B) personificação.
(C) metáfora.
(D) antítese.
(E) sinestesia

PORTUGUÊS
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4. “...por isso, ignora o tormento que tal situação pode implicar.” O sinônimo
mais adequado para substituir o verbo destacado é

(A) corroborar.
(B) acarretar.
(C) importunar.
(D) asseverar.
(E) questionar.

PORTUGUÊS

5. Assinale a alternativa em que há um erro ortográfico na formação dos
substantivos apresentados.

(A) Admitir - admissão.
(B) Agredir - agressão.
(C) Pretender - pretenção.
(D) Reter - retenção.
(E) Inventar - invenção.

PORTUGUÊS
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6. “...que só pensavam em torturá-los com choques elétricos..”. Assinale a
alternativa em que há uma palavra acentuada pelo mesma regra que o vocábulo
destacado.

(A) Médio.
(B) Lamentável.
(C) Invenção.
(D) Paletó.
(E) Artístico.

PORTUGUÊS

7. Assinale a alternativa em que os vocábulos estão de acordo com as regras de
acentuação ortográfica vigentes.

(A) Idéia – crêem – vôo.
(B) Assembleia – vêem – enjôo.
(C) Papeis – reveem - perdoo.
(D) Heroico – descreem - magoo.
(E) Herói – lêem – abençôo.

PORTUGUÊS
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8. Em “...isso se deve à invenção dos remédios neurolépticos...”, o uso da crase
ocorreu devido à regência do verbo, que requereu a preposição “a”, somado ao
artigo definido “a” que acompanhou o substantivo “invenção”. Assinale a
alternativa em que deve ocorrer o acento indicativo de crase no termo
destacado pela mesma razão apresentada.

(A) As vezes precisamos descansar para estudar mais.
(B) A medida que foi calculada durante o projeto não foi suficiente.
(C) Eles se referiam a ela como se a conhecessem.
(D) Os meninos pediram a minha mãe que trouxesse uma bola nova.
(E) Não obedeço a coordenadora de área desta instituição.

PORTUGUÊS

9. “É também graças a essa medicação que as internações se tornaram menos
frequentes e, quando necessárias, duram pouco tempo – o tempo necessário ao
controle do surto por medicação mais forte.” O “a” empregado após a palavra
“graças” deveria receber acento indicativo de crase caso a expressão destacada
fosse substituída por

(A) produção desses medicamentos.
(B) tal fármaco.
(C) remédios para doentes mentais.
(D) esta droga.
(E) iniciativas como a de Nise.

PORTUGUÊS
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10. É comum na língua portuguesa algumas palavras não apresentarem
correspondência perfeita entre o número de letras (elemento gráfico) e o
número de fonemas (elemento sonoro). Assinale a alternativa em que ocorre
essa correspondência.

(A) Hospital.
(B) Chovia.
(C) Equivocado.
(D) Estabilidade.
(E) Alguém.

PORTUGUÊS

11. “Ouço frequentemente pessoas opinarem sobre tratamento psiquiátrico...”.
Assinale a alternativa em que o verbo possui o mesmo tipo de complemento do
verbo grifado no contexto apresentado.

(A) ...seu filho é esquizofrênico...
(B) ... que se opõe à internação dos doentes mentais.
(C) ...alguém toca a campainha do gabinete da médica.
(D) ... os hospitais psiquiátricos, ainda hoje, são locais de tortura...
(E) ...A terapia ocupacional, artística ou não, jamais curou algum doente.

PORTUGUÊS
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12. Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado apresenta a
mesma função sintática da expressão destacada a seguir:

“...ir para um abrigo de idosos...”.
(A) ...teve que deixar o hospital...
(B) ...os pacientes são metidos em hospitais psiquiátricos...
(C) ...o paciente volta para casa...
(D) ...continua tomando as doses necessárias à manutenção da estabilidade
mental.
(E) ...o tratamento psiquiátrico tornou-se o que é hoje...

PORTUGUÊS

13. Assinale a alternativa em que NÃO houve a substituição correta da expressão
destacada pelo pronome correspondente.

(A) Exaltam o movimento antimanicomial = exaltam-no.
(B) Perguntou aos pacientes = perguntou-os.
(C) Deixar o hospital = deixá-lo.
(D) Traçam um retrato equivocado = traçam-no.
(E) Curava os doentes = curava-os.

PORTUGUÊS
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14. “A terapia ocupacional, artística ou não, jamais curou algum doente.” A
transposição desse período para a voz passiva terá como resultado

(A) algum doente jamais teria sido curado pela terapia ocupacional, artística ou
não.
(B) algum doente jamais tinha sido curado pela terapia ocupacional, artística ou
não.
(C) algum doente jamais foi curado pela terapia ocupacional, artística ou não.
(D) algum doente jamais é curado pela terapia ocupacional, artística ou não.
(E) algum doente jamais pode ser curado pela terapia ocupacional, artística ou
não.

PORTUGUÊS

15. Assinale a alternativa em que poderia ocorrer a transposição para a voz
passiva.

(A) ... acompanhei de perto, juntamente com Mário Pedrosa, o seu trabalho no
Centro Psiquiátrico Nacional.
(B) Uma das qualidades dela era o seu afeto pelas pessoas...
(C) ... as internações se tornaram menos frequentes...
(D) ... jogando-se da janela do apartamento.
(E) ... onde morreu anos depois.

PORTUGUÊS
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16. “Deve-se reconhecer, também, que conforme a personalidade de cada um
seu estado mental compõe a expressão estética que produz.” A conjunção em
destaque pode ser corretamente substituída por

(A) já que.
(B) consoante.
(C) devido a.
(D) para.
(E) não obstante.

PORTUGUÊS

17. Em “Eis um exemplo: como o Natal se aproximava, ela perguntou aos
pacientes o que queriam de presente. Emygdio respondeu: um guarda-chuva.
Como dentro do hospital naturalmente não chovia, ela concluiu que ele queria ir
embora para casa.” Os termos destacados são, respectivamente,

(A) conjunção explicativa e conjunção integrante.
(B) partícula de realce e pronome relativo.
(C) pronome adjetivo indefinido e pronome relativo.
(D) conjunção causal e conjunção integrante.
(E) pronome relativo e conjunção integrante.

PORTUGUÊS



23/07/2021

18. “Graças à atividade dos internados no Centro Psiquiátrico Nacional, do
Engenho de Dentro, no Estado do Rio, criou-se o Museu de Imagens do
Inconsciente, que muito contribuiu para o reconhecimento do valor estético dos
artistas doentes mentais.
Mas é bom entender que não é a loucura que torna alguém artista; de fato, ele é
artístico apesar de louco.” Os termos destacados serão substituídos de modo
correto, respectivamente, por

(A) onde / Uma vez que / mesmo que.
(B) a qual / Porém / embora.
(C) o qual / No entanto / ainda que.
(D) do qual / Além disso / a fim de.
(E) em que / Entretanto / quando.

PORTUGUÊS

19. “Há certamente pais que se negam a fazê-lo...”
“...realiza-se artisticamente...”
Os advérbios destacados apresentam no contexto em que estão inseridos,
respectivamente, circunstância de

(A) afirmação / intensidade.
(B) afirmação / causa.
(C) modo / intensidade.
(D) afirmação / modo.
(E) modo / afirmação.

PORTUGUÊS
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20. Os vocábulos “antimanicomial” e “guarda-chuva” são formados,
respectivamente, pelos processos de derivação prefixal e sufixal e composição
por justaposição.
Assinale a alternativa em que as palavras apresentem os mesmos processos de
formação e na mesma ordem.

(A) Infelicidade – pontapé.
(B) Minissaia – embora.
(C) Amanhecer – guarda-sol.
(D) Autoescola – aguardente.
(E) Intra-hospitalar – desleal.

PORTUGUÊS

21. Assinale a alternativa que cumpre com as regras de regência verbal.

(A) Muitos pacientes não obedeciam seus médicos.
(B) O contato com as diferentes artes, até mesmo quando assistem filmes, alivia,
por vezes, a dor psicológica do paciente.
(C) Alguns pacientes preferiam mais os livros do que as pinturas.
(D) Os estudos de Nise da Silveira visavam à diminuição do sofrimento do
paciente por meio do prazer encontrado na arte.
(E) Os pacientes sempre lembravam dos fatos que criavam.

PORTUGUÊS
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22. Considerando as regras de regência, assinale a alternativa em que ocorreu
um erro quanto ao uso do termo destacado.

(A) Os pacientes chegavam no hospital obrigados.
(B) Muitas vezes, não sabiam os motivos pelos quais estavam lá.
(C) Eles necessitavam sempre da ajuda de todos.
(D) Muitos pacientes implicavam com o tratamento.
(E) O tratamento com atividades artísticas nem sempre agradava a todos.

PORTUGUÊS

23. No que se refere às regras de colocação pronominal, assinale a alternativa
em que a posição do termo destacado pode ser alterada.

(A) ...que se opõe à internação dos doentes mentais.
(B) ... mas ao custo de ser por ele agredido ou vê-lo por fim à própria vida,
jogando-se da janela do apartamento...
(C) ... como o Natal se aproximava...
(D) ...isso se deve à invenção dos remédios neurolépticos...
(E) Trata-se, graças a Nise, de uma ocupação...

PORTUGUÊS
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Redação

Prof. Janaina Arruda

2 A Prova Discursiva – Redação para os cargos de Agente de Necropsia e Agente
Técnico Forense:
12.2.1 A Prova Discursiva – Redação para os cargos de Agente de Necropsia e
Agente Técnico Forense, será elaborada a partir de um tema proposto, baseado
em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha
de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação” e o seu texto deverá
apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos
axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual.
12.2.2 A correção da Prova Discursiva – Redação, de caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por uma Banca Corretora, conforme os aspectos
mencionados na Tabela 12.2, terá o valor máximo de 10 (dez) pontos. O
candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais do total da
pontuação prevista para a Prova Discursiva – Redação, para não ser eliminado do
concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos
neste Edital.

Redação
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12.2.3 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a
avaliação da Prova Discursiva – Redação. As folhas para rascunho, no caderno de
questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de
avaliação da Prova Discursiva – Redação.
12.2.4 O candidato disporá de 20 (vinte) linhas no mínimo, e 30 (trinta) linhas no
máximo para elaborar a versão definitiva da Prova Discursiva – Redação, sendo
desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida
para elaboração.

Redação

1 Atendimento e desenvolvimento do tema 2

2 Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência
(progressão, articulação, não contradição) 2

3 Atendimento à estrutura textual proposta 2

4 Informatividade e argumentação 2

5 Modalidade gramatical: pontuação, grafia, concordância e regência 2

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO 10 pontos

Redação
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Texto I
Poema em linha reta (Álvaro de Campos)
“[…]
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – na vida…
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?
Ó príncipes, meus irmãos,
Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?
[…]” (Fernando Pessoa. Quando fui outro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.)

Exemplo

Texto II
A internet nos pressiona a ser feliz? Hoje a pressão por viajar e se divertir é tão
grande quanto a que nossos pais sofriam por ter uma vida estável.
Outro dia, em uma conversa com amigos em um grupo de e-mails, falávamos sobre
como a nossa geração está cada vez mais nômade. Temos uma obsessão por ser feliz
e viajar, curtir a vida. E mostrar para todo mundo ver. Por isso há dias em que nossas
timelines viram uma bela coleção de gente feliz e sem problemas eternizadas em
fotos com filtros coloridos […] Se formos nos basear nas fotos dos amigos no Face ou
no Instagram, parece que todos comem todo dia nos melhores restaurantes e vivem
numa longa viagem ao redor do mundo. Mas eu e você sabemos que a realidade é
bem menos atraente. Outro dia comentei no Facebook as fotos de viagem de uma
amiga com o namorado pelo interior da Itália. Pareciam tão felizes. Lindos, no
paraíso. E aí a amiga veio e me disse em particular: “na verdade foi horrível,
brigamos durante a viagem inteira”. As fotos dela mentiam. Como tantas outras
minhas, suas e de todos os nossos amigos mentem diariamente. Por quê?

Exemplo
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Texto III
“Talvez não exista pior privação, pior carência, que a dos perdedores na luta
simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente
reconhecida, em suma por humanidade.”
(Pierre Bourdieu, Meditações pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.)

Texto IV
“O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade seu valor
supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar seu mérito é
uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana a
prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada “agora” sucessivo. Em
suma, uma felicidade instantânea e perpétua.”
(Zygmunt Bauman. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.)

Exemplo

Os excertos de textos, oferecidos como motivadores temáticos, promovem,
conjuntamente, uma reflexão sobre a exposição e a busca por reconhecimento
pessoal construídas com base em uma realidade pré-fabricada em aspectos tais
como aparência, idealização, realização, felicidade e autoafirmação. Nesse sentido, a
partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um
texto dissertativo- argumentativo em que você discuta o seguinte tema: A busca por
reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea: causas e consequências.
Selecione fatos e argumentos, relacionando-os, de modo coeso e coerente, para
construir seu ponto de vista

Exemplo
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Exemplo

A Prova Discursiva para os cargos de Perito Criminal (área geral e específica),
Perito Médico Legista, Perito Médico Legista na área de Psiquiatria e Perito
Odontolegista:
12.4.1 A Prova Discursiva para os cargos de Perito Criminal (área geral e
específica), Perito Médico Legista, Perito Médico Legista na área de Psiquiatria e
Perito Odontolegista, será composta por 02 (duas) Questões Teóricas e 01 (um)
Estudo de Caso que abordem Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II -
dos Conteúdos Programáticos.
12.4.2 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório,
será realizada por uma Banca Corretora, conforme os aspectos mencionados nas
Tabelas 12.4 e 12.5, cuja pontuação máxima será de:

Redação
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a) para cada Questão Teórica, 02 (dois) pontos;
b) para o Estudo de Caso, 06 (seis) pontos;
c) a pontuação total da Prova Discursiva será de 10 (dez) pontos. O candidato
deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista
para cada Questão Teórica e para o Estudo de Caso da Prova Discursiva, para não
ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros
critérios estabelecidos neste Edital.

Redação

12.4.3 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a
avaliação da Prova Discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões,
são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da
Prova Discursiva.
12.4.4 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas, e, no máximo, 20
(vinte) linhas para elaborar a resposta de cada Questão Teórica, e no mínimo, 15
(quinze) linhas, e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar o Estudo de Caso,
sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto
que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima
permitida para elaboração.

Redação
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Um indivíduo realizou sua graduação em Ciências Biológicas, dedicando-se
especialmente à disciplina de Biologia Molecular, acreditando ser esta a principal
área de atuação de biólogos na investigação de cenas de crime. Contudo a
perícia criminal exige de seus profissionais conhecimento de várias áreas do
saber na rotina de trabalho, pois as evidências encontradas podem ser
fundamentais para culpar ou inocentar um suspeito. Com base nas informações
apresentadas, a quais conhecimentos de Biologia esse indivíduo precisa também
se dedicar, além da famosa Biologia Molecular, pois esses conhecimentos
podem, também, ser empregados em práticas de investigação?

Exemplo

O uso do DNA como prova é uma importante ferramenta de identificação na
ciência forense. Nessa rotina, podem ser utilizadas técnicas de identificação
como o RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), ou Polimorfismo dos
fragmentos de restrição do DNA, que produzem um
resultado diferente para cada indivíduo. Um perito criminal pretende utilizar
essa técnica molecular na diferenciação de três amostras de DNA humano,
sendo que duas delas pertencem a gêmeos idênticos. Com base nas informações
expostas, apresente os procedimentos utilizados na técnica de RFLP e os
resultados esperados nos perfis das três amostras utilizadas pelo perito.

Exemplo
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Exemplo
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EBSERH – AOCP

São exemplos de dispositivos híbridos, ou seja, que podem ser tanto de Entrada
quanto de Saída:
a) Monitor, Placa de vídeo, Placa de som.
b) Monitor Touch, Placa de vídeo, Monitor, Caixa de Som e Projetor.
c) Monitor Touch, Controle com vibra, impressora Multifuncional.
d) Placa de vídeo, Monitor, Placa de som, Caixa de som, Projetor e Fones de

ouvido.
e) Controle com vibra, Mouse, Drive de CD, Scanner, Microfone, Webcam, Pen

Drive e Caixa de som.

POLÍCIA CIVIL DO PARÁ – AOCP – 2021

O dispositivo de armazenamento de dados que não possuiu partes móveis em
sua estrutura, fazendo com que não sofra falhas mecânicas, pois nada se
movimenta dentro da sua estrutura, denomina-se
(A) HDDs.
(B) SSDs.
(C) SATA.
(D) SCSI.
(E) SASs.
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PREFEITURA DE JOÃO PESSOA – AOCP – 2021

Assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de memória ROM.
A) Cartão EDO.
B) Módulo DIMM.
C) Cartão SD.
D) Módulo DDR.
E) CACHE.

MPRS – AOCP – 2021
As memórias voláteis são aquelas que permitem leitura e escrita e, ainda, são
apagadas (limpadas) eletricamente em nível de byte. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o nome desse tipo de memória.
(A) Memória EPROM.
(B) Memória RAM.
(C) Discos rígidos (HD).
(D) Memória flash (pendrives).
(E) Memória ROM..
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PREFEITURA DE JOÃO PESSOA – AOCP – 2021

Um byte é composto por quantos bits?
A) 64
B) 32
C) 16
D) 8
E) 2

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA – AOCP – 2021

Considerando as grandezas computacionais, 2 Kilobytes correspondem a
quantos bytes?
A) 1024
B) 20486
C) 1000
D) 2048
E) 1048
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BRDE – AOCP
Na informática, existem várias unidades de medida para expressar o tamanho de
um determinado arquivo, conhecendo as unidades de medida, responda
quantos bytes contém um arquivo que tem o tamanho de 3,5 Gigabytes(GB).

a) 3.072 bytes.
b) 3.758.096.384 bytes.
c) 3.584 bytes.
d) 3.500.000.000 bytes.
e) 3.670.016 bytes.

PREFEITURA DE VITÓRIA – AOCP
Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes,
assinale a alternativa correta.

a) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
b) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
c) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
d) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.
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PREFEITURA DE BETIM – AOCP

A unidade métrica de um sistema computacional representada por 1 ZB
(zettabyte) corresponde a
A) 1024 TB (terabyte).
B) 1024 YB (yotabyte).
C) 1024 PB (petabyte).
D) 1024 EB (exabyte).
E) 1024 HB (hyperbyte).

MPRS – AOCP – 2021

A partir de um erro dado no seu computador, o programa apresentou na tela a
seguinte mensagem: “Foi encontrado um erro no endereço de memória 15AF”.
Assim, o endereço dado é um exemplo de um sistema
de numeração. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do sistema
de numeração apresentado a você na mensagem.
(A) Sistema binário.
(B) Sistema hexadecimal.
(C) Sistema ASCII.
(D) Sistema decimal.
(E) Sistema ASC.
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CASAN – AOCP
O dígito binário é a base da computação. Ele é um dos responsáveis pela
comunicação com o hardware do computador. Sabendo que a letra “K" é
expressada pelo decimal “75" na tabela ASCII (American Standard Code for
Information Interchange), assinale a alternativa correta que apresenta o binário
que representa a letra K na tabela ASCII.
A) 4B
B) 10
C) 113
D) 0100 1011
E) 0110 1101

CASAN – AOCP
Em informática, é importante entender como um computador interpreta os
dados por meio de sinais eletrônicos. O BIT (Binary Digit) é a forma que o
computador processa e interpreta os dados. Ciente disso, assinale a alternativa
que representa, em binário, o número “2015", sabendo que esse número está
na base 10.
A) 0001 0001 0001
B) 1110 1110 0000
C) 1111 1111 1111
D) 0111 1101 1111
E) 1111 0110 1111
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FUNPAPA – AOCP
Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma intranet?
a) Um ambiente de rede interno de uma organização. Seus recursos (sistemas,

páginas web, etc) normalmente são acessados somente por pessoas
autorizadas ou que possuem acesso à rede interna.

b) É uma área da rede que não tem acesso à rede local. Normalmente é
utilizada para hospedar sistemas e páginas web que são acessíveis por
qualquer pessoa através da Internet.

c) É um segmento de rede utilizado para interligar duas redes locais que estão
localizadas em locais geográficos distantes.

d) É um tipo de rede utilizado somente em redes domésticas.
e) É um segmento que fica na rede interna de uma organização. Por ser

desprotegido, normalmente não é acessível pela Internet.

TRT 1ª Região - AOCP
Na Internet, há várias formas de armazenar ou transmitir arquivos entre usuários
e computadores. Entretanto, nem todos os protocolos ou programas utilizados
têm essa finalidade. Assinale a alternativa em que nenhum protocolo ou
programa tenha como função a transferência ou armazenamento de arquivos.

a) FTP e Google Drive.
b) BitTorrent e FTP.
c) HTTP e DropBox.
d) Microsoft OneDrive e VoIP.
e) VoIP e RFID.
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PREFEITURA DE PINHAIS-PR – AOCP
Em relação aos protocolos utilizados na internet, assinale a alternativa correta.
a) O protocolo SMTP é responsável pelo endereçamento dos computadores de

uma rede.
b) O protocolo FTP é responsável pelo envio das mensagens de Correio

Eletrônico pela rede.
c) O protocolo POP é responsável pelo endereçamento dos computadores de

uma rede.
d) O protocolo HTTP é responsável pela transferência de textos pela internet.
e) O protocolo IP é responsável por transferir arquivos pela internet.

PREFEITURA DE PINHAIS-PR - AOCP
Assinale a alternativa que define corretamente as características de uma Intranet.
a) É uma rede restrita na qual os seus serviços não são acessíveis através de um

navegador (browser), uma vez que esse tipo de software é destinado
somente ao acesso de páginas da Internet.

b) É uma rede acessível somente para os colaboradores da equipe de TI de uma
organização, através da qual são prestados suporte técnico e manutenção
lógica dos equipamentos de informática.

c) É uma rede de longa distância, porém com uma abrangência regional em vez
de global, como a Internet.

d) É uma rede geralmente de acesso restrito, normalmente disponível apenas
aos colaboradores de uma instituição a qual ela pertence.
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PREFEITURA DE PINHAIS-PR - AOCP
e) A Intranet é uma página web utilizada de modo restrito e internamente por
uma organização.

COREN SC – AOCP
Que nome é dado a uma rede privada, localizada em uma corporação,
constituída de uma ou mais redes locais interligadas e que tem como principal
objetivo o compartilhamento interno de informações e recursos de uma
companhia?

a) Intranet
b) Internet
c) MAN
d) Ethernet
e) Extranet
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CÂMARA DE STO AGOSTINHO – AOCP
O endereço IP com o padrão IPv4 é constituído por um “número” de

a) 8 bits.
b) 16 bits.
c) 32 bits.
d) 64 bits.

PRODEB – AOCP
Quando falamos de servidores, não podemos deixar de falar dos endereços IP. A
própria Internet funciona através de protocolos como o IPv4 e o IPv6, que são
combinações numéricas que estabelecem conexões entre computadores. O IPv4
transfere endereços de protocolos de 32 bits e sustenta aproximadamente 4,29
bilhões de IPs pelo mundo todo, o que nos fez chegar na crise atual:O sistema não
suportar mais endereços do que isso. O IPv6 suporta algo como 340.282
.366.920.938.463.463.374.607.431.768.2 11.456 endereços e resolve esse grave
problema. Isso acontece apenas porque o IPv6 trabalha em:
a) 128 bits.
b) 64 bits.
c) 256 bits.
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PRODEB – AOCP
d) 512 bits.
e) 1024 bits.

ITEP-RN – 2018 - AOCP

Em relação aos conceitos de Internet e Intranet, assinale a alternativa correta.

a) Os serviços disponíveis na intranet de uma empresa nunca estarão disponíveis
a usuários que não estejam diretamente usando essa rede.

b) Uma Intranet pode ser caracterizada simplesmente pelo uso de endereços IPs
em uma rede local.

c) A internet é considerada uma rede de computadores privativa, enquanto a
intranet é uma rede aberta.

d) A intranet não utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na Internet.
e) A intranet de uma empresa pode ser ligada à Internet.
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OBRIGADO
Prof. Renato da Costa

Direito Penal

Profa. Priscila Silveira
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APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Anterioridade da Lei  
Princípio da Legalidade

Art. 1º, CP “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não 
há pena sem prévia cominação legal”.

Art. 5º, XXXIX, CRFB: “não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação lega”.

APLICAÇÃO DA LEI PENAL
 CONFLITO INTERTEMPORAL

FUNDAMENTO: Art. 5º, XL, CRFB: “A lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu”. 

ABOLITIO CRIMINIS E NOVATIO LEGIS 
IN MELLIUS 

(LEX MITIOR- LEI MAIS BENÉFICA)

NOVATIO LEGIS INCRIMINADORA E IN 
PEJUS 

(LEX GRAVIOR- LEI MAIS SEVERA - 5º, 
XL e XXXIX da CF; art. 1º do CP e; art. 

9º da CADH)

Por serem benéficas ao agente, são 
dotadas de RETROATIDADE e ULTRA –

ATIVIDADE.

Por serem maléficas ao agente, 
aplicam-se somente aos fatos 

posteriores à entrada em vigor.
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Conceito Analítico de crime

Cr
im

e

Fato típico

Antijurídico

(Ilícito)

Culpabilidade

Fato Típico - Elementos

Conduta Nexo Causal Resultado Tipicidade
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Ilicitude

ESTADO DE NECESSIDADE(art. 24) LEGÍTIMA DEFESA (art. 25)

Conflito entre vários bens jurídicos Ameaça/ataque a um bem jurídico

Perigo decorrente de fato humano, 
animal ou natural

Agressão injusta

O perigo é atual O perigo / agressão é atual ou 
iminente

Sem destinatário certo Tem destinatário certo

Os interesses em conflito são 
legítimos

Os interesses do agressor são 
ilegítimos

 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

-APROPRIAÇÃO

 PECULATO -DESVIO

ART. 312 CP -FURTO

-CULPOSO

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

Crimes contra a Administração Pública
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.

Crimes contra a Administração Pública

• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou praticar 
• Para satisfazer interesse ou sentimento pessoalPrevaricação

Direito Processual Penal

Profa. Priscila Silveira
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Inquérito Policial

Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

É um procedimento administrativo e investigatório
que tem por escopo fornecer elementos para o
início da ação penal.



23/07/2021

Instauração do Inquérito Policial
 Notitia criminis: Ela pode ser:
 de cognição imediata: pela autoridade policial

• de cognição mediata: por terceiros.

• de cognição coercitiva: flagrante delito.

 Denúncia anônima: diligências preliminares para verificar a verossimilhança 
das alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.

 Providências: Artigos 6º, 7º ,13, 13A, e 13-B do CPP

Inquérito Policial Formas de Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

De ofícioDe ofício Representação da
vítima/representante
ou Requisição do MJ.

Requerimento de 
quem tem a 

qualidade de intentá-
la

Incondicionada Condicionada

Requisição do Juiz 
ou MP 

Requisição do Juiz 
ou MP 

Requerimento do 
ofendido

Requerimento do 
ofendido
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Inquérito Policial
Características

Escrito Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

OficiosoIndisponível

Inquérito Policial

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

SoltoSolto

10 dias10 dias

30 dias30 dias
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Ação Penal

Ação Penal

PÚBLICA
MP-DENÚNCIA

ART.46 CPP

Incondicionada

CondicionadaCondicionada

Representação 
do ofendido

Representação 
do ofendido

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

PRIVADA
OFENDIDO-

QUEIXA
ART. 38 CPP

Retratação: 25 
CPP

ExclusivaExclusiva

Personalíssima*Personalíssima*

Subsidiária-
29 CPP

Subsidiária-
29 CPP

Prazo: 38 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP
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Prisão

Prisão em flagrante 

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado
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Procedimento da Prisão em  flagrante

1º    Captura
2º Condução 

até a 
autoridade

3º Lavratura 4º Recolhimento 
ao cárcere

Providências 
– Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

Em até 24 horas

juiz competente, ao MP e à família
do preso ou à pessoa por ele
indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz e
Defensoria Pública se não tiver
Advogado;

 Entregar nota de culpa ao preso.

Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Prazo: sem prazo 

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

Pacote 
anticrime
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Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação: requerimento do MP ou 
representação do delegado. 

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e 
assemelhados (30+30) 

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei

Prisão Temporária 

OBRIGADA!
Professora Priscila Silveira

@profpriscilasilveira
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Prof. Adriane Fauth
@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

@FauthAdriane

Adriane Fauth

Noções de Direito Constitucional: 1. Constituição Federal:
1.1. Dos Princípios Fundamentais (artigos de 01 a 04).
1.2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais (artigos de 05 a 11).
1.3. Da Organização de Estado (artigos de 18 a 41).
1.4. Da Segurança Pública (artigo 144).

EDITAL
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Prof. Adriane Fauth

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS
Fundamentos

(CF, art 1º)
SO CI DI VA PLU

Objetivos Fundamentais
(CF, art. 3º)

CON GA ERR PRO

Relações
Internacionais (CF, art.4º)

CONDE PRESO NÃO REINA 
COOPERA IGUAL

I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa
humana;
IV - os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder 
emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.

I - construir uma sociedade
livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento
nacional;
III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e
regionais;
IV – promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de
discriminação.

I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos; IV -
não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao
racismo;
IX - cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República
Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma
comunidade latino-americana de
nações.
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Sobre o Título I (dos princípios fundamentais) da Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa correta.

a) Construir uma sociedade livre, justa e igualitária não é um objetivo fundamental
do Brasil.
b) O poder exercido pelos representantes eleitos não emana do povo.
c) O princípio da independência nacional não é um dos princípios que regem as
relações internacionais entre o Brasil e outros países.
d) É um dos objetivos fundamentais do Brasil garantir o desenvolvimento nacional.
e) Os valores sociais do trabalho, exceto o derivado da livre iniciativa, são um dos
fundamentos do Brasil.

1.(AOCP – 2018)

DIREITOS SOCIAIS

Prof. Adriane Fauth
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DIREITOS SOCAIS

TITULARIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS 
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DOMÉSTICOS

P6 J.AD.I

Piso salarial

Participação nos lucros, ou resultados

Proteção do mercado de trabalho da          
mulher

Prescrição dos créditos trabalhistas

Proteção em face da automação

Proibição de distinção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual

Jornada  de  seis  horas

ADcional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres...

Igualdade com trabalhador avulso.

DIREITO DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL
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Considerando os direitos sociais expressamente previstos na Constituição Federal
vigente, assinale a alternativa correta.

A) O aposentado filiado não tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais.
B) São proibidos o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesseis
anos e qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de
aprendiz.
C) É direito do trabalhador a proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa.
D) É direito do trabalhador o repouso semanal remunerado, sem qualquer
preferência quanto ao dia da sua concessão.
E) É livre a associação profissional ou sindical, cabendo ao sindicato a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, exclusivamente em
questões administrativas.

2.(AOCP – 2019)
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ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Prof. Adriane Fauth

VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da
lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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ESTADOS
 NOVOS ESTADOS:

ESTADOS
 REGIÕES METROPOLITANAS

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes,
para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum.
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MUNICÍPIOS
 NOVOS MUNICÍPIOS

DISTRITO FEDERAL
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TERRITÓRIOS FEDERAIS

MATERIAIS

EXCLUSIVA DA 
UNIÃO

COMUM

U

E/DF

M

LEGISLATIVAS

PRIVATIVA DA 
UNIÃO Delegável

E/DF

Lei complementar

Matérias 
específicas

CONCORRENTE

U

E/DF
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REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO – CAPACETE DE PM

C= civil

A= agrário

P= penal

A= aeronáutico

C= comercial

E= eleitoral

T= trabalho

E= espacial

DE = Desapropriação

P= processual

M= marítimo

COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PUTO FE

P - Penitenciário

U – Urbanístico

T – Tributário

O - Orçamentário

F - Financeiro

E – Econômico

De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca da
Organização Político-Administrativa do Estado.

A) Os Territórios Federais integram a União e sua criação, transformação em
Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ordinária.

B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito,
e do Congresso Nacional, por lei complementar.

3.(AOCP – 2019)
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C) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão
por lei federal, dentro do período determinado por Lei Ordinária.

D) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação das Assembleias Legislativas dos Estados diretamente
interessados e do Congresso Nacional, por lei ordinária.

E) São considerados como bens dos Estados da Federação os recursos minerais,
inclusive os do subsolo.

3.(AOCP – 2019)

SEGURANÇA PÚBLICA

Prof. Adriane Fauth
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A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos: polícia federal; polícia rodoviária federal;
polícia ferroviária federal; polícias civis; e polícias militares e corpos de bombeiros
militares. O artigo 144 da Constituição, dentre outras coisas, dispõe que

A) incumbem às polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

B) os municípios com mais de trezentos mil habitantes deverão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.

4.(AOCP – 2019)
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C) a polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela
União e pelos Estados Federados e estruturado em carreira, destina-se, na forma
da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais e estaduais.

D) incumbe às polícias civis a apuração de infrações penais contra a ordem política
e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades autárquicas e empresas públicas nas localidades onde não exista
delegacia de Polícia Federal.

E) os servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública serão
remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única.

4.(AOCP – 2019)

OBRIGADA!
Prof. Adriane 
Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

@FauthAdriane

Adriane Fauth
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Agente de Necropsia.
Fisiologia e anatomia sistema circulatório, respiratório e digestório.

Prof. André D’Ávila

FUNÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO
• Ingestão  - ato consciente, entrada de substâncias no trato digestivo.

• Digestão – processamento químico de alimentos

• Secreção, absorção e excreção

boca

Física e química

Processamento 
mecânico

Enzimas digestivas

nutrientes

Monossacarídeos - Açucares 
(carboidratos)

Ácidos graxos - Gorduras 
(lipídios)

Amino ácidos - Proteínas

Vitaminas

Minerais e água
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COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DIGESTIVO

Fonte: Servier

Boca, faringe

esôfago

fígado

estômago

Intestino 
grosso

Intestino 
delgado

Vesícula biliar

pâncreas

Fonte: Servier

Musculatura 
longitudinal

Musculatura 
circular

Submucosa de 
tec. conjuntivo

epitélio

Estrutura geral do tubo digestivo
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By Mikael Häggström - All used images are in public domain., CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17892134

ANATOMIA DO ABDOMEN

Fonte: Atlas of Human Anatomy. Netter. 

By Mikael Häggström - All used images are in public domain., CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17892134

ANATOMIA DO ABDOMEN

Fonte: Atlas of Human Anatomy. Netter. 
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ANATOMIA DO ABDOMEN

Fonte: Atlas of Human Anatomy. Netter. 

ANATOMIA DO ABDOMEN

Fonte: Atlas of Human Anatomy. Netter. Por Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See "Livro" section below)Bartleby.com: Gray's
Anatomy, Plate 1038, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=566984
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ANATOMIA DO ABDOMEN

Fonte: Atlas of Human Anatomy. Netter. 

Fonte: Henry Gray. Anatomy of the Human Body. 1918.

ANATOMIA DO ABDOMEN

Anatomy of chest, abdomen and pelvis. Yale School of Medicine. By Willian B. Stewart. 

Veia porta
hepática

Tronco celíaco

Artéria mesentérica 
superior

Artéria mesentérica 
inferior
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A CAVIDADE ORAL

• análise sensorial do alimento;

• processamento mecânico do alimento;

• lubrificação do alimento;

• inicio da digestão de carboidratos e lipídios. 

Papilas gustativas 
linguais

Dentes

Glândulas 
salivares

Enzimas amilase e 
lipase

A FARINGE E O ESÔFAGO
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O ESTÔMAGO

Esôfago

Duodeno

Anatomy of chest, abdomen and pelvis. Yale School of Medicine. By Harry Aslanian. 

INTESTINO DELGADO

• Duodeno – recebe secreções do pâncreas e do 
fígado; glândulas secretoras de muco e íons 
bicarbonato. 

• Jejuno – muitas dobras na mucosa = alta 
capacidade de absorção.

• Íleo - porção maior* e final do intestino; apresenta 
muitos linfonodos que produzem linfócitos –
proteção contra bactérias do intestino grosso.  



23/07/2021

INTESTINO DELGADO

Vilosidades

Anatomy of chest, abdomen and pelvis. Yale School of Medicine. By Harry Aslanian. 

INTESTINO DELGADO

Secreções:

• Entéro-peptidase: ativa 
tripsinogênio produzido no 
pâncreas, formando tripsina.

• Hormônios: gastrina, secretina e 
colecistoquinina (CCK ou CCQ).
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INTESTINO GROSSO

• Reabsorção de água, bile e 
vitaminas

• Não há secreção de enzimas

• Ceco, cólon e reto

PÂNCREAS
• Glândula composta, tubuloalveolar – exócrina – suco pancreático.
• Ilhotas de Langerhan – produzem insulina e glucagon (endócrino).
• Suco pancreático – solução aquosa + enzimas: alfa amilase, lipase, nucleases, proenzimas proteolíticas. 
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FÍGADO E VESÍCULA BILIAR

• Gliconeogênese
• Controle de níveis de lipídios no sangue.
• Remoção de AA do sangue. 
• Armazenamento de vitaminas K, A, D, E e B12
• Armazenamento de Fe
• Desintoxicação do sangue

FÍGADO E VESÍCULA BILIAR

• Remoção de células sanguíneas danificadas, de fragmentos de células e de patógenos – células 
de Kupffer. 

• Produção de albumina.
• Degradação de hormônios / anticorpos / auxilio na formação de calcitriol (rins). 
• Produção da bile – água+bilirrubina+colesterol+sais biliares
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FÍGADO E VESÍCULA BILIAR
• Armazena a bile

• Reabsorção de água pode gerar cristalização – pedras na vesícula

RESUMO DIGESTÃO - ENZIMAS

Local Carboidratos Lipídios Proteínas

Cavidade oral Amilase salivar (ptialina) Lipase lingual x

Estômago x x Pepsina

Intestino delgado

Alfa-amilase 

pancreática, lactase, 

maltase, sacarase

Sais da bile e lipase 

pancreática

Tripsina, quimotripsina, 

elastase, 

carboxipeptidase, 

dipeptidases

Absorção final monossacarídeos

Quilomicrons, 

triglicérides, ácidos 

graxos

Amino ácidos
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Respiração 

• Celular ou metabólica: oxigênio como aceptor final de elétrons; gera ATP ; ocorre 
nas mitocôndrias.  

• Pulmonar ou externa: entrada de ar nos pulmões ; hematose. 

Diferença de 
pressão. 

Reduz

volume

Lei de Boyle

Função do sistema respiratório

• Gerar superfície de área suficientemente grande para que 
ocorram as trocas gasosas, em ambiente aquecido, umedecido 
e protegido;

• Movimentar o ar para dentro e para fora do aparelho 
respiratório;

• Identificar odores e promover a fala. 
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DIVISÕES DO SISTEMA

• Superior: nariz, cavidade nasal e faringe.

• Inferior: Laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões. 

SISTEMA RESPIRATÓRIO SUPERIOR
Nariz, cavidade nasal, sinos (ou seios) paranasais.
Cavidades nasais limpam, aquecem e umedecem o ar que entra no corpo  

Netter. Atlas of Human Anatomy. 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO SUPERIOR

Faringe. 

Netter. Atlas of Human Anatomy. 

SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Laringe - entrada

Netter. Atlas of Human Anatomy. 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Laringe 

Netter. Atlas of Human Anatomy. 

SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Laringe 

Netter. Atlas of Human Anatomy. 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Laringe 

Netter. Atlas of Human Anatomy. 

SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Traqueia e brônquios

Netter. Atlas of Human Anatomy. 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR
Pulmões

SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Pulmões

Netter. Atlas of Human Anatomy. 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Bronquíolos e alvéolos

SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

Bronquíolos e alvéolos

Netter. Atlas of Human Anatomy. 
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Alvéolos ricamente irrigados.
Distância entre sangue e ar nos 
pulmões = epitélio capilar + 
membrana intermediária + 
epitélio alveolar + surfactante = 
0,5micrometros 

SISTEMA RESPIRATÓRIO INFERIOR

TROCAS GASOSAS OCORREM NOS ALVÉOLOS!

diafragma

inspiração expiração
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O2 O2

O2
O2

CO2CO2

CO2 CO2

Hematose e Trocas Gasosas

Difusão – diferenças de pressão

pO2: 40mmHg

pO2: 100mmHg

pO2: 95mmHg

pO2: 40mmHg pCO2: 45mmHg

pCO2: 40mmHg

pCO2: 45mmHg

pCO2: 40mmHg

Hematose

Ambiente alveolarAmbiente intersticial

TRANSPORTE DE OXIGÊNIO

• 97% ligado a hemoglobina.
• Oxiemoglobina. 
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TRANSPORTE DE DIOXIDO DE CARBONO

• 70% na forma de íon bicarbonato, dissolvido no sangue.
• 30% carboemoglobina. 

CONTROLE DA RESPIRAÇÃO

• Hipotálamo, centro límbico e córtex cerebral = controle voluntário

• SNA no bulbo (medula oblongada) ou na ponte = involuntário

• Baro e quimiorreceptores: pressão parcial de O2/CO2 e pH. 

CO2  =   H+ =   pH  = aumento do ritmo resp. 
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(AOCP 2018) Referente à fisiologia respiratória, analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas.

I. A respiração é a troca de oxigênio e dióxido de carbono durante o metabolismo celular. As vias respiratórias 
transferem oxigênio da atmosfera para o alvéolo, onde o oxigênio é trocado por dióxido de carbono.

II. Através da membrana alvéolo-capilar, o oxigênio transfere-se para o sangue, e o dióxido de carbono transfere-se 
do sangue para os alvéolos.

III. O trabalho respiratório é o esforço necessário para expandir e contrair os pulmões. Na respiração saudável, a 
respiração do indivíduo é calma e realizada com o mínimo de esforço.

IV. Surfactante é um produto químico produzido nos pulmões que tem a função de diminuir a retração elástica dos 
pulmões e do tórax.

V. A atelectasia auxilia na troca normal de oxigênio e dióxido de carbono.

(AOCP 2018)
A Apenas I, II e IV.
B Apenas IV e V.
C Apenas I, II e III.
D Apenas III e V.
E Apenas I, II, III e IV.
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O sangue
• Tecido conjuntivo especializado – plasma + elementos figurados

• Funções:

 Transporte de gases, nutrientes, hormônios e excretas metabólicas. 
 Regulação do pH e da composição iônica dos fluidos intersticiais. 
 Restrição da perda de fluidos em lesões. 
 Defesa contra toxinas e patógenos. 
 Manutenção da temperatura corpórea. 

Composição do sangue

PLASMA

• 92% água, 7% proteínas: albumina, globulinas, fibrinogênio.

ELEMENTOS FIGURADOS

• Células do sangue
• Eritrócitos (células vermelhas), Leucócitos (células brancas)
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OS LEUCÓCITOS

• Neutrófilos: núcleos lobados; é um fagócito; altamente móveis entre sangue e 
tecidos.

• Linfócitos: maioria nos tecidos; produzidos na medula e nos órgãos do sistema 
linfático; alta mobilidade; podem ser células T, células B e NK. 

• Monócitos: células grandes com núcleo em forma de feijão; forma os macrófagos nos 
tecidos.

• Eosinófilos: reduzem processos inflamatórios; estão
associados a infecções com parasitas multicelulares.
• Basófilos:  muitos grânulos no citoplasma; iniciam processo
inflamatório.

• Plaquetas: fragmentos de células; participam da 
coagulação.

OS ERITRÓCITOS

• Células em forma de disco bicôncavo, anucleadas.

• Formadas na medula óssea vermelha por processo chamado eritropoese.

• Citoplasma consiste 95% de proteína hemoglobina.  
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HEMOGLOBINA

CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179014

By Mark Lyon at English Wikibooks, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9029569

Transporte de oxigênio e parte do gás carbônico.

Grupo heme no sangue - biliverdina que é convertida a bilirrubina que, no fígado, forma bile.  

HEMATOPOESE

Tronco mieloide

Tronco 
hematopoietica

linfócitoshemocitoblasto

mieloblasto

Granulócitos

monoblasto

monócito

plaquetas

megacarioblasto

Proeritroblasto

eritrócito

Reticulócito
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SISTEMA ABO

COAGULAÇÃO DO SANGUE

Células do endotélio liberam 
substâncias que atraem plaquetas e 
iniciam cascata de coagulação

Plaquetas se ligam a porção lesionada do vaso 
e liberam fatores químicos (ADP, fatores de 
crescimento e coagulação) e íons cálcio.

Fator X é ativado por Ca2+ e 
fatores de coagulação.

Ativador de 
protrombina

trombinaprotrombina

fibrinogêniofibrina
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CORAÇÃO

• Bomba muscular que movimenta o sangue no interior de tubos que 
compõe o sistema circulatório. 

Fonte: Netter. Atlas of human anatomy

CORAÇÃO

• Bomba muscular que movimenta o sangue no interior de tubos que compõe o 
sistema circulatório. 

Netter. Atlas of Human Anatomy. 
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CORAÇÃO
• Envolvido por um saco de duas camadas formado de tecido 

fibroso: pericárdio.

• Formado por músculo cardíaco – miocárdio, envolvido por 
epicárdio e endocárdio. 

• Apresenta quatro cavidades – dois átrios e dois ventrículos.

• Coronárias – suprimento sanguíneo próprio a partir de ramificação 
da aorta.  

CORAÇÃO

• Apresenta quatro cavidades – dois átrios e dois ventrículos. 

Fonte: Netter. Atlas of human anatomy

By
Patrick J. Lynch, m

edical illustrator
-Patrick J. Lynch, m

edical illustrator, CC BY 2.5, 
https://com

m
ons.w

ikim
edia.org/w

/index.php?curid=1495950
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Válvulas cardíacas

O sistema nodal

• Controle autônomo de contrações musculares – automaticidade cardíaca

• Nódulo Sinoatrial – no átrio direito – células marca passo. 

• Nódulo atrioventricular

• Fibras de Purkinje

• Contrações alternadas – átrios X ventrículos = ciclo cardíaco 

• Sístole e diástole

By
U

 Bhalraam
-O

w
n

w
ork, CC BY-SA 4.0, 

https://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
/index.php?curid=49046350
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O CICLO CARDÍACO

1. Os átrios entram em sístole - sangue flui para os ventrículos 
que estão relaxados, em diástole. 
2. O sangue flui para os ventrículos e os átrios entram em 
diástole. Neste mesmo momento os ventrículos entram em 
sístole, impulsionando o sangue para a artéria pulmonar e para 
a artéria aorta. 
3. Os ventrículos entram em diástole reduzindo a pressão 
interna, momento em que o sangue flui passivamente para o 
interior dos átrios a partir da circulação do corpo e do pulmão. 
Estes se enchem de sangue e parte desse sangue flui 
passivamente para o interior dos ventrículos. Ambos átrios e 
ventrículos estão em diástole. 
4. Os átrios entram em sístole e o ciclo reinicia. 

O CICLO CARDÍACO

Sístole atrial Preenchiment
o ventricular

Sístole 
ventricular 
Diástole 
atrial

Diástole 
ventricular
Preenchimento 
atrial 
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O CICLO CARDÍACO

• Pode ser afetado pelo SNA – Bulbo (medula oblongada): controle do 
ritmo

• Níveis de oxigênio e gás carbônico afetam ritmo.

• SNA Simpático – aumento do ritmo / SNA Parassimpático – redução do 
ritmo. 

• Epinefrina, norepinefrina e acetilcolina

VASOS SANGUÍNEOS

• Artérias, Arteríolas, Capilares, Vênulas, Veias.

• Artérias e veias: túnica íntima, túnica média, túnica adventícia ou externa. 

Artérias Veias

Túnica média mais grossa Túnica adventícia maior que a média
Fibras elásticas nos limites da túnica média            Apresentam válvulas

• Quando dissecadas, veias colapsam e artérias mantêm sua forma. 
• Vênulas não apresentam tecido muscular liso. Arteríolas sim. 
• Artérias levam sangue do coração aos tecidos
• Veias levam sangue dos tecidos ao coração
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Artérias

vasoconstrição vasodilatação

• capacidade elástica gera força a mais para empurrar o sangue 
para os capilares depois da contração do ventrículo esquerdo. 

Artérias
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Artérias

Aorta e 
pulmonares: 
artérias elásticas

Femoral: artéria 
muscular
Arteríolas

Artérias

radial
ulnar

ilíaca renal

Aorta 
abdominal

braquia
l

subclávi
a

Aorta
carótidas

femoral

tibial

Tronco braquiocefálico
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íntima

Túnica 
media

Adventicia

Membrana de 
elastina

Válvula

Veias

• Grandes

• Médias

• Vênulas

RETORNO VENOSO

Contrações musculares geram 
pressão para retorno venoso. 
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VEIAS
subclávia

braquial

renal

jugular

Cava superior

Cava inferior

Hepática ilíaca

radialulnar

femoralsafena

tibial popliteal

CAPILARES
• Endotélio + membrana basal

• Contínuos ou fenestrados

• Trocas de nutrientes, excretas e gases.

• Processo lento (difusão e Transp. Ativo. ) –
velocidade reduzida

esfíncter
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Pequena circulação/ 
pulmonar

Grande 
circulação/ 
sistêmica

Grande 
circulação/ 
sistêmica

Pulmão D
Pulmão E

cabeça

Membro 
sup. D

Abdômen

Membros inf.

AortaArt. Pulmonar

Cava

jugular

Veia pulmonar

OBRIGADO
Prof. André D’Ávila
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
INSTITUTO AOCP

Prof. Brunno Lima

Se a proposição simples “P” é verdadeira e a proposição simples “Q” é falsa, podemos 
dizer que as proposições compostas “P e Q”, “P ou Q” e “se P, então Q” são, 
respectivamente:
(A) Falsa, Falsa, Falsa.
(B) Falsa, Verdadeira, Falsa.
(C) Falsa, Verdadeira, Verdadeira.
(D) Falsa, Falsa, Verdadeira.
(E) Verdadeira, Falsa, Falsa. 

(INSTITUTO AOCP / EBSERH / 2017) 
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“P” é verdadeira e “Q” é falsa

“P e Q”

“P ou Q”

“se P, então Q”

RESOLUÇÃO:
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(B) Falsa, Verdadeira, Falsa.

GABARITO: 

Três funcionários, identificados por X, Y e Z, foram selecionados para realizar três 
atividades diferentes, identificadas por A1, A2 e A3, sendo que cada funcionário 
realiza uma atividade diferente ou não dos demais. Sabe- se que: 
• Se o funcionário Z não realizar a atividade A1, então o funcionário X realiza a 
atividade A2;
• Se o funcionário Z realizar a atividade A1, então o funcionário Y não realiza a 
atividade A3;
• O funcionário Y realiza a atividade A3
Dessa forma, com certeza, é correto afirmas que
(A) o funcionário X não realiza a atividade A2. 
(B) o funcionário Z realiza a atividade A2.
(C) o funcionário X realiza a atividade A1.
(D) o funcionário Z não realiza a atividade A3.
(E) o funcionário X realiza a atividade A2.

(INSTITUTO AOCP / PCPA / 2021) 
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Se o funcionário Z não realizar a atividade A1, então o funcionário X realiza a 
atividade A2.

Se o funcionário Z realizar a atividade A1, então o funcionário Y não realiza a atividade 
A3.

O funcionário Y realiza a atividade A3.

RESOLUÇÃO: 
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(E) o funcionário X realiza a atividade A2.

GABARITO: 

A afirmação “Se Pedro mente, então é segunda-feira” é logicamente equivalente à 
afirmação
(A) “Pedro mente todas as segundas-feiras”.
(B) “Se Pedro não mente, então não é segunda-feira”.
(C) “Se não é segunda-feira, então Pedro não mente”.
(D) “Pedro mente, ou é segunda-feira”.
(E) “Se não é segunda-feira, então Pedro mente”. 

(INSTITUTO AOCP / CÂMARA DE MARINGÁ- PR / 
2017) 
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“Se Pedro mente, então é segunda-feira”

RESOLUÇÃO: 
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“Se Pedro mente, então é segunda-feira”

RESOLUÇÃO: 
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(C) “Se não é segunda-feira, então Pedro não mente”.

GABARITO: 

Se afirmarmos que não é verdade que o preço do quilo da carne está barato e o 
índice de inflação caiu no último mês, então é verdade afirmar que
(A) o preço do quilo da carne não está barato ou o índice de inflação não caiu no 
último mês.
(B) o preço do quilo da carne não está barato e o índice de inflação não caiu no último 
mês.
(C) o preço do quilo da carne está barato ou o índice de inflação não caiu no último 
mês. 
(D) se o preço do quilo da carne não está barato, então o índice de inflação caiu no 
último mês. 

(INSTITUTO AOCP / PREF. DE CARIACICA - ES / 2020) 
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Não é verdade que o preço do quilo da carne está barato e o índice de inflação caiu 
no último mês.

RESOLUÇÃO: 
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Não é verdade que o preço do quilo da carne está barato e o índice de inflação caiu
no último mês.

RESOLUÇÃO: 
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(A) o preço do quilo da carne não está barato ou o índice de inflação não caiu no
último mês.

GABARITO: 

Considere a seguinte proposição condicional: “Se gosto de Matemática, então gosto 
de Química”. Por definição, a negação dessa proposição condicional será dada por
(A) “Ou gosto de Matemática ou não gosto de Química.”
(B) “Gosto de Matemática e não gosto de Química.”
(C) “Gosto de Matemática e gosto de Química.”
(D) “Gosto de Química se, e somente se, gosto de Matemática”. 

(INSTITUTO AOCP / CÂMARA DE CABO DE SANTO 
AGOSTINHO - PE / 2019) 
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“Se gosto de Matemática, então gosto de Química”. 

RESOLUÇÃO: 
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(B) “Gosto de Matemática e não gosto de Química.”

GABARITO: 

Se a proposição “Todos os notebooks são computadores” é sempre verdadeira, então 
é correto afirmar que
(A) “Algum notebook não é computador”
(B) “O conjunto dos notebooks contém o conjunto dos computadores”
(C) “Nenhum computador é notebook”
(D) “O conjunto dos computadores contém o conjunto dos notebooks”
(E) “Nem todo notebook é computador”

(INSTITUTO AOCP / PCPA / 2021) 
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“Todos os notebooks são computadores”

RESOLUÇÃO: 

(D) “O conjunto dos computadores contém o conjunto dos notebooks”

GABARITO: 
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Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”? 
(A) Existe pessoa que não gosta de assistir televisão. 
(B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão. 
(C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão. 
(D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão. 
(E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

(AOCP / EBSERH / 2016) 

“Todas as pessoas gostam de assistir televisão”

RESOLUÇÃO:



23/07/2021

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

(A) Existe pessoa que não gosta de assistir televisão.

GABARITO: 
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Bento, Gabriel e João são três crianças que estão brincando em uma praça. Um deles 
está brincando com um carrinho, o outro com um avião e o outro com bloquinhos de 
montar. Sabe-se que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira:
I. Gabriel está brincando com o avião.
II. Bento não está brincando com o avião.
III. João não está brincando com o carrinho.
Considerando o exposto, é correto afirmar que
(A) Bento está brincando com o avião.
(B) Gabriel está brincando com os bloquinhos de montar.
(C) João está brincando com o avião.
(D) Bento está brincando com o carrinho. 

(INSTITUTO AOCP / PREF. DE CARIACICA – ES / 2020) 

I. Gabriel está brincando com o avião.

II. Bento não está brincando com o avião.

III. João não está brincando com o carrinho.

RESOLUÇÃO: 
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(A) Bento está brincando com o avião.

GABARITO: 

Quatro funcionários, Adão, Beto, César e Davi, não necessariamente nessa ordem,
atuam como promotor, assistente de promotor, procurador e subprocurador. Esses
funcionários atuam no Ministério Público em andares diferentes do prédio: 1º andar,
2º andar, 3º andar e 4º andar, não necessariamente na ordem em que os nomes
foram apresentados. Sabe-se que:
• César atua como promotor, mas não no 3º andar e nem no 4º andar;
• Beto atua como procurador no 3º andar;
• Davi não atua no 1º andar e não atua como assistente de promotor;
• O funcionário que atua como assistente de promotor atua no 1º andar

(INSTITUTO AOCP / MP-RS / 2021) 
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Nessas condições, assinale a alternativa correta.
(A) Davi atua como subprocurador no 4º andar.
(B) Adão atua como subprocurador no 2º andar.
(C) César atua no 1º andar.
(D) Davi atua no 2º andar.
(E) Adão atua no 4º andar.

• César atua como promotor, mas não no 3º andar e nem no 4º andar;
• Beto atua como procurador no 3º andar;
• Davi não atua no 1º andar e não atua como assistente de promotor; 
• O funcionário que atua como assistente de promotor atua no 1º andar

RESOLUÇÃO: 
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RESOLUÇÃO: 

Prom. Assist. Proc. Subproc. 1º 2º 3º 4º

Adão

Beto

César

Davi

OBRIGADO
Prof. Brunno Lima
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Física
Perito Criminal

Prof. Vinicius Silva

Professor: Vinícius Silva

@profviniciussilva
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(AOCP – 2019) Sobre os conceitos de gravitação, assinale a alternativa correta.

A. Pelo fato do módulo da velocidade dos planetas ao redor do Sol não ser constante, tais
planetas são considerados referenciais inerciais para qualquer movimento de corpos em sua
superfície.

B. Dois prótons nunca se atraem, pois as suas massas são desprezíveis.

C. Os astronautas que estão na Estação Internacional Orbital são submetidos a uma
gravidade considerada zero.

D. Quando um planeta que orbita o Sol se aproxima do periélio, ele tem a sua energia
cinética aumentada na proporção da diminuição de sua energia potencial.

(AOCP – 2019) Uma onda eletromagnética de frequência 6GHz se propaga no vácuo com
velocidade 3.108m/s. Se essa onda passar a se propagar em um meio cujo índice de refração
é 2,0, qual será o seu comprimento?

A. 2,5dm.
B. 2,5mm.
C. 2,5m.
D. 0,025m.
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(AOCP – 2019) Um objeto, cujas dimensões são desprezíveis, está se movimentando em
linha reta em uma superfície perfeitamente plana e horizontal. Em determinado instante, a
sua velocidade aumenta 6m/s em um intervalo de 2s constantemente. Se a velocidade em
que se movimentava no instante de tempo t0 = 0 era de 40m/s, qual será a distância por ele
percorrida em 10s?

A. 200m
B. 400m
C. 190m
D. 550m

(AOCP – 2019) Um veículo tem a sua velocidade aumentada de 20,0m/s para 30,0m/s em um
intervalo de tempo de 10,0s. Assinale a alternativa que apresenta a velocidade média durante
a aceleração.
A
A. 10,0m/s.
B. 25,0m/s.
C. 2,0m/s.
D. 50,0m/s.
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(AOCP – 2019) Um bloco de gelo de 200g e temperatura -20ºC é colocado em um
calorímetro ideal com 300g de água à temperatura de 30ºC. Após o equilíbrio térmico, o que
será encontrado no interior do calorímetro?

Considere:
• Calor específico da água: 1cal/gºC.
• Calor específico do gelo: 0,5cal/gºC.
• Calor latente de fusão do gelo: 80cal/g.

A. 412,5g de água líquida a 0ºC.
B. 112,5g de gelo.
C. 112,5g de água líquida a 0ºC.
D. 500g de gelo.

(AOCP – 2019) As grandezas físicas se dividem em dois grandes grupos: as escalares e as
vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam definidas por número e sua
respectiva unidade de medida. As grandezas vetoriais podem ser representadas por um vetor
e, portanto, possuem módulo, direção e sentido. Assinale a alternativa que apresenta apenas
grandezas vetoriais.

A. Velocidade, aceleração, torque e massa.
B. Potência, intensidade de corrente, massa e tempo.
C. Deslocamento, força, momento linear e impulso.
D. Energia, trabalho, resistência elétrica e campo elétrico.
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(AOCP – 2019) Para o seguinte circuito, qual é a corrente i através do resistor de 2?

A. 2 A
B. 4 A
C. 5 A
D. 10 A
E. 20 A

(AOCP – 2018) A primeira Lei de Newton é conhecida como

A. Lei da Ação e Reação.
B. Princípio Fundamental da Dinâmica.
C. Lei da Inércia.
D. Lei da Transformação de Energia.
E. Lei da Órbitas Elípticas.
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(AOCP – 2018) Um carro trafegava na descida de uma rodovia (inclinada em 30° em relação a
horizontal) quando, ao notar um acidente à sua frente, o motorista freou o carro até pará-lo.
Sabendo que o carro percorreu um trecho de 500m entre o início da frenagem até a parada
completa, aproximadamente a qual velocidade o motorista trafegava antes da frenagem?
Adote um coeficiente de atrito cinético da pista com os pneus de µ=0,8.

A. 80 km/h.
B. 110 km/h.
C. 150 km/h.
D. 15 m/s.
E. 60 m/s.

(AOCP – 2017) De acordo com a Lei de Kirchhoff das correntes, assinale a alternativa correta
para o circuito da Figura 1, em que I🇹= 500 mA, I₁= 100 mA (passando por R1) e I₂ = 250 mA
(passando por R2).
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Figura 1: Circuito elétrico.

A. A corrente que circula pelo resistor R3 é nula.
B. A corrente que circula pelo resistor R3 é de 150 mA.
C. A corrente que circula pelo resistor R2 é o dobro da corrente que circula pelo resistor R3.
D. A corrente que circula pelo resistor R3 é de 15 mA.
E. A corrente que circula pelo resistor R1 equivale à soma das correntes dos demais 
resistores R2 e R3.

Professor: Vinícius Silva

@profviniciussilva
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Noções de Contabilidade
Prof. William Notario

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

1. Objeto da Contabilidade.
2. Técnica Contábil.
3. Objetivo da Contabilidade.
4. Demonstração Contábil.

( ) Escrituração.
( ) Patrimônio.
( ) Demonstração do Valor Adicionado.
( ) Produzir informações para a tomada de decisão.

A) 1 – 2 – 3 – 4.
B) 2 – 3 – 1 – 4.
C) 2 – 1 – 4 – 3.
D) 2 – 1 – 3 – 4.
E) 2 – 4 – 3 – 1.
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Assinale a alternativa que apresenta o que é retratado no balanço patrimonial de uma organização.
A) A situação estática do passivo de um intervalo de tempo.
B) A situação dinâmica das atividades de um certo momento.
C) A situação dinâmica do capital de giro em um período de tempo.
D) A situação estática do patrimônio de um determinado momento.
E) A situação global das operações em termos de receitas e despesas.

Em relação às contas do Demonstrativo do Resultado (DRE), assinale a alternativa correta.
A) A receita bruta representa as receitas obtidas na atividade principal da empresa com a venda à
vista e a prazo de mercadorias e serviços.
B) As devoluções ou cancelamentos de vendas representam simplesmente os valores referentes às
mercadorias devolvidas pelos clientes.
C) Os descontos e abatimentos representam os acréscimos sobre os preços concedidos em momentos
diferentes.
D) Os impostos e as contribuições sobre vendas ou serviços são os valores exclusos nas operações de
vendas que são pagos pela empresa vendedora.
E) A receita líquida é o valor que, de fato, pertence ao fisco sobre as operações de venda.
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Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a
sequência correta.

( ) Na contabilidade, o curto prazo representa todos os direitos ou obrigações que vamos receber ou
pagar respectivamente no próximo exercício social.

( ) Ciclo operacional é o tempo que transcorre entre a compra da mercadoria, a venda e o pagamento
feito pelo cliente à empresa que realizou a venda.

( ) O período em que é calculado o lucro e realizada a sua distribuição aos sócios é denominado
exercício social, o qual tem a duração de 2 anos e a data do término será fixada no estatuto.

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

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

1. Lançamento de primeira fórmula.
2. Lançamento de segunda fórmula.
3. Lançamento de terceira fórmula.
4. Lançamento de quarta fórmula.

( ) Integralização de capital no valor de R$ 200.000,00, 40% em dinheiro e 60% em equipamentos.
( ) Aquisição de móveis por R$ 50.000,00 com pagamento à vista em cheque.
( ) Pagamento de R$ 5.600,00 de aluguel e R$ 400,00 de IPTU referentes ao imóvel alugado, sendo R$ 1.000,00
em dinheiro e R$ 5.000,00 em cheque.
( ) Aquisição de móveis por R$ 20.000,00, com pagamento de 20% à vista em cheque e 80% a prazo.

A) 1 - 4 - 2 - 3.
B) 3 - 1 - 4 - 2.
C) 4 - 1 - 3 - 2.
D) 2 - 1 - 4 - 3.
E) 3 - 4 - 1 - 2.
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Os fatos contábeis podem alterar o patrimônio em quantidade e/ou em qualidade e alterar ou não o resultado. Assim,
quanto às classificações em permutativos, modificativos e mistos, analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

I. Os fatos permutativos são aqueles fatos contábeis que podem ou não alterar o patrimônio em quantidade, mas
geralmente o alteram em qualidade, bem como jamais alteram o patrimônio líquido em quantidade.

II. Os fatos modificativos são aqueles fatos contábeis que alteram o patrimônio líquido em qualidade e não em
quantidade.

III. Os fatos mistos são aqueles fatos contábeis que são permutativos e modificativos, simultaneamente. E, por isso,
também podem ser aumentativos ou diminutivos.

IV. Todos os tipos de fatos contábeis sempre alteram o patrimônio em qualidade.

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.
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Em relação ao conceito de Patrimônio Líquido, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O Patrimônio Líquido ou Situação Líquida é a diferença matemática entre ativos (bens e direitos) e
passivos (obrigações).
B) As fontes do patrimônio líquido de uma entidade são os investimentos dos sócios ou acionistas e os
lucros provenientes da própria atividade empresarial.
C) O Patrimônio Líquido pode se apresentar positivo quando os ativos da entidade forem inferiores
aos passivos, mas pode também se apresentar negativo quando os passivos da entidade forem
inferiores aos ativos.
D) O Patrimônio Líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos
passivos.
E) Todos os componentes do patrimônio (bens, direitos e obrigações) devem ser mensurados para que
seja possível apurar o Patrimônio Líquido por meio da equação: Bens mais Direitos menos Obrigações.

O ativo de uma empresa é R$ 180.000,00 e o seu passivo exigível R$ 80.000,00, então o seu valor
residual será
A) devedor em R$ 100.000.
B) credor em R$ 100.000.
C) igual a R$ 180.000.
D) devedor a R$ 80.000.
E) credor a R$ 80.000.
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Assinale a alternativa que corresponde à equação patrimonial correta.
A) Bens – direitos + obrigações = capital social.
B) Bens + direitos – obrigações = lucro líquido.
C) Bens + direitos – obrigações = patrimônio líquido.
D) Bens + direitos + obrigações = lucro acumulado.
E) Bens + direitos – obrigações = capital social.

Qual das alternativas a seguir apresenta uma situação patrimonial de equilíbrio?

A) Ativo > Passivo, teremos o patrimônio líquido igual a zero.
B) Ativo > Passivo, teremos o patrimônio líquido menor que zero.
C) Ativo = Passivo, teremos o patrimônio líquido igual a zero.
D) Ativo = Passivo, teremos o patrimônio líquido maior que zero.
E) Ativo < Passivo, teremos o patrimônio líquido menor que zero.
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Em relação à natureza contábil das contas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s).

I. As contas do ativo aumentam a débito e consequentemente diminuem a crédito.
II. As contas do passivo e patrimônio líquido aumentam a crédito e consequentemente diminuem a
débito.
III. As contas de receitas e despesas têm natureza devedora e consequentemente diminuem a crédito.

a) I, II e III.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II.
e) Apenas III.

A Cia Comercial obteve em um determinado período uma receita de R$ 1.000.000,00, sendo que,
desse montante, 10% foi recebido em dinheiro, 20% em cheque e o restante foi a prazo. Nesse mesmo
período, os custos de mercadoria vendida foram de R$ 700.000,00, dos quais apenas 20% pagos no
período e as demais despesas do período foi de R$ 100.000,00, todas para serem pagas no período
seguinte. O resultado do período pelo Regime de Caixa e pelo Regime de Competência é,
respectivamente:
A) Prejuízo de R$ 40.000,00 – Lucro de R$ 140.000.00.
B) Lucro de R$ 40.000,00 – Lucro de R$ 140.000,00.
C) Lucro de R$ 140.000,00 – Prejuízo de R$ 40.000,00.
D) Lucro de R$ 160.000,00 – Lucro de R$ 200.000,00.
E) Lucro de R$ 200.000,00 – Lucro de R$ 160.000,00.
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A empresa Ingá vendeu em 2015 R$ 80.000,00 e só recebeu à vista R$ 48.000,00. O restante ficou
como duplicatas a receber para o futuro.

Essa empresa teve como despesa incorrida o valor de R$ 64.000,00 e pagou em 30/12/2015 o valor de
R$ 40.000,00.

Qual é o valor que o tipo de regime de maior resultado apresentou?

A) R$ 80.000,00.
B) R$ 48.000,00.
C) R$ 32.000,00.
D) R$ 16.000,00.
E) R$ 8.000,00.

As contas de resultado podem ser representadas pelas receitas e despesas. Elas são evidenciadas na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), tendo como objetivo a apuração do resultado
econômico da entidade. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma conta de
resultado.
A) Aluguel ativo
B) Despesa financeira
C) Despesa de imposto
D) Despesa antecipada
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Um fato contábil provoca modificação, qualitativa e/ou quantitativa, no patrimônio da entidade.
Acerca desse assunto, analise o seguinte lançamento:

Débito: Dívidas a pagar
Crédito: Receitas com prescrição de dívidas......................12.000,00

Com base no lançamento apresentado, esse fato contábil
A) provoca a redução do passivo e o simultâneo aumento da situação líquida.
B) provoca aumento do ativo e o simultâneo aumento da situação líquida.
C) gera uma permuta e, ao mesmo tempo, o aumento da situação líquida, por meio do aumento do
passivo exigível.
D) provoca a redução do passivo e simultânea diminuição da situação líquida.

Analise o seguinte texto:

“As demonstrações contábeis serão complementadas por notas explicativas e outros quadros
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício”.

Com base nesse texto, é correto afirmar que

A) atos contábeis relevantes, que façam parte da sociedade, devem ser apresentados em notas
explicativas.
B) fatos contábeis relevantes, que façam parte da sociedade, devem ser apresentados em notas
explicativas.
C) atos e fatos contábeis relevantes ou não, que façam parte da sociedade, devem ser apresentados
em notas explicativas.
D) atos contábeis relevantes ocorrem na sociedade e provocam alteração no patrimônio, devendo ser
apresentados em notas explicativas.
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Sobre os impostos e contribuições nas operações de compras e vendas, assinale a alternativa correta.
A) Nas operações de compras e vendas, existem diversos impostos e contribuições que fazem parte
dessas negociações, como o ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS.
B) O IPI e ICMS são contribuições, enquanto o PIS e o COFINS são impostos que fazem parte das
transações de compra e de venda.
C) Os valores de impostos e contribuições inerentes às operações de venda são obrigações da
empresa perante os fiscos municipais (ICMS, IPI), estaduais (ISS) ou federais (PIS, COFINS).
D) Os impostos e contribuições podem ser considerados débitos fiscais nas operações de compras,
gerando obrigações para os compradores das mercadorias.
E) Na comercialização de mercadorias e produtos, existe a inclusão do IPI no preço final.

Assinale a alternativa que identifica o conceito de Caixa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
A) Na DFC, a conta caixa é composta meramente pelos saldos das Aplicações Financeiras de liquidez
futura.
B) O saldo da conta caixa representa unicamente a variação sofrida pela conta Banco referente ao
exercício atual e comparando-o com o valor dos dois últimos exercícios sociais.
C) O saldo do caixa representa simplesmente os numerários em espécie da conta caixa na DFC.
D) A conta caixa é composta por aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez.
E) A conta caixa é representada pela soma dos saldos da conta Caixa, conta Banco e das contas de
Aplicações Financeiras de liquidez imediata, assim, as aplicações feitas para resgate em prazo igual ou
inferior a 90 dias.
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Sobre o método das partidas dobradas, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A
essência desse método determina que sempre será feito pelo menos um lançamento a
_______________ em uma conta e um a _______________ em outra. Se existe um
_______________, terá que haver também pelo menos um _______________.
A) Débito/Crédito/Devedor/Credor
B) Esquerda do Balanço Patrimonial/Direita do Balanço Patrimonial/Credor/ Devedor
C) Saldo Devedor/Saldo Credor/Débito/ Crédito
D) Crédito/Débito/Credor/Devedor
E) Direita do Balanço Patrimonial/Esquerda do Balanço Patrimonial/Devedor/Credor

Assinale a alternativa que representa o conceito de Bens sob a ótica da contabilidade.
A) São itens corpóreos mensuráveis em dinheiro que podem integrar o patrimônio das entidades para
utilização futura, tais como marcas e patentes.
B) São os itens que estão em poder de terceiros que podem ser utilizados de forma imediata.
C) São itens incorpóreos que são mensuráveis em dinheiro que podem ser tocados, tais como
máquinas e veículos.
D) São os direitos de terceiros em poder da entidade.
E) São itens tangíveis e intangíveis quantificáveis em dinheiro e que integrarão o patrimônio da
entidade para utilização imediata.
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Foi extinto do Balanço Patrimonial, após a emissão das novas normas contábeis,

A) o investimento.
B) o intangível.
C) o ajuste de avaliação patrimonial.
D) os prejuízos acumulados.
E) o diferido.

São consideradas contas redutoras do ativo no Balanço Patrimonial, EXCETO

A) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa.
B) Provisão para Ajuste a Valor de Mercado.
C) Duplicatas Descontadas.
D) Provisão para perdas prováveis na realização de Investimentos.
E) Depreciações Acumuladas.
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As demonstrações contábeis serão úteis para os usuários se forem de boa qualidade. A demora
indevida na divulgação de uma informação poderá fazê-la perder sua relevância. A característica
qualitativa de melhoria da informação que deve ser observada aqui é

A) a comparabilidade.
B) a tempestividade.
C) a verificabilidade.
D) a compreensibilidade.
E) o equilíbrio entre características qualitativas.

Identifique os custos de aquisição de mercadoria, em determinado período, com as seguintes
informações:

• Valor da Mercadoria: R$ 10.000,00 (valor líquido dos tributos);
• Frete na compra: R$ 2.000,00 (valor líquido dos tributos);
• Tributos Recuperáveis: R$ 1.000,00;
• Tributos Não Recuperáveis: R$ 1.000,00.

A) R$ 10.000,00.
B) R$ 12.000,00.
C) R$ 13.000,00.
D) R$ 14.000,00.
E) R$ 9.000,00.
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Assinale a alternativa que representa apenas subcontas do ativo intangível.
A) Patentes, franquias e direitos autorais.
B) Franquias, direitos autorais e máquinas.
C) Terrenos, prédios e licenças.
D) Marcas, franquias e equipamentos.
E) Patentes, instalações e marcas.

Muito obrigado!
Prof. William Notario
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Química ITEP-RN
Apontamentos teóricos, questões e dicas estratégicas

Prof. Diego Souza

Principais apostas
 Soluções (concentrações e noções básicas de laboratório)

 Balanceamento, fórmulas e estequiometria

 Termoquímica (lei de Hess)

 Equilíbrio químico

 Tabela periódica, propriedades e distribuição eletrônica

 Cinética Química

 Ligações químicas (iônicas e covalentes): propriedades e exceções.

 Eletroquímica (NOX, reações redox, pilha e eletrólise)

 Funções orgânicas e inorgânicas (reconhecimento, classificação e propriedades)
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Propriedades periódicas

Inst. AOCP - Perito Criminal - ITEP-RN - 2018
A distribuição eletrônica do átomo de ouro, no estado fundamental, por camadas, é

Dado: Au: Z = 79

A) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 18 P = 1.

B) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 17 P = 2.

C) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 19 P = 0.

D) K = 2 L = 8 M = 18 N = 32 O = 16 P = 3.
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Exceções das propriedades periódicas

Principais pares de átomos cujas relação de afinidade
eletrônica são contrárias à tendência geral: C e N; F e Cl; B
e Al; e Si e P.

Exceções da energia de ionização
N > O; e Si > P

Afinidade eletrônica

Peguinhas sobre ligações química
• AlCl3, AlBr3 e AlI3 e FeBr3 são COMPOSTOS COVALENTES

• Cuidado: uma ligação covalente pode ter algum caráter iônico e vice e 
versa.

NaCl HCl Cl2
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Balanceamento pelo método das tentativas

KMnO4 +   HCl KCl +   MnCl2 +   H2O +   Cl2

Método por tentativa:

1. Escolha o que apareça uma única vez em cada lado e que apresente a maior atomicidade
(subíndices);

2. Transpor suas atomicidades;

3. Finalizar o balanceamento.
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Inst. AOCP - Papiloscopista – PC-PA - 2021

Cinética Química

Velocidade média: [x]
m

V
t

 


Teoria das colisões

• Afinidade entre as espécies;

• Choque (contato);

• Choque efetivo e eficaz;

• Energia ≥ Energia mínima (Ea);

Uma reação espontânea é sempre rápida?

Condições determinantes (requisitos):



23/07/2021

Fatores que influenciam na 
velocidade das reações

• Estado físico dos reagentes

• Superfície de contato

• Temperatura

• Presença de catalisador

• Concentração dos reagentes Catalisadores: são compostos que
aumentam a velocidade ou taxa das
reações sem serem consumidos ao final
do processo ou reação.

Como?
Modificando o mecanismo de reação

Lei de velocidade de reação:

Velocidade = [A] [B] [C]a b ck   

Se, ao dobrar a concentração de um reagente,

Velocidade 
permanece 
constante

Velocidade 
da reação 
também 
dobra

Velocidade da 
reação é 

quadruplicada

Ordem de 
reação:

0

Velocidade 
da reação 
é reduzia à 

metade

Velocidade 
da reação 
é reduzia a 

1/4

Ordem de 
reação:

1

Ordem de 
reação:

2

Ordem de 
reação:

-1

Ordem de 
reação:

-2
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Inst. AOCP - Perito Criminal - ITEP-RN - 2018
Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica: X + Y
Z
A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

A ordem global da reação é igual a
a) 0,5.
b) 1.
c) 1,5.
d) 2.
e) 3.

A constante de velocidade da reação, em unidades
do SI, é igual a
a) 5.
b) 25.
c) 50.
d) 75.
e) 125.

Termoquímica: energias das reações
Lei de Hess estabelece que reação global pode ser obtida por meio de uma
sequência de reações parciais, então a entalpia global corresponde à soma das
entalpias das reações parciais.

A  B   ∆H1

B  C   ∆H2

C  D   ∆H3

D  E   ∆H4

A  E ∆H = ∆H1+∆H2+∆H3+∆H4

Entalpia ∆H = H(final) – H(inicial)

reação produtos reagentesH H H     
reação produtos formação dos produtos reagentes formação dos reagentesH n H n H       

A entalpia de formação (∆H°formação) das substâncias simples (formada por
um único elemento), em seu estado padrão e na sua forma alotrópica
mais estável, sempre será igual a ZERO. ∆H°formação= 0:

H2(g), C(grafite), O2(g) e N2(g)
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Com base nessas informações e considerando que nas reações 2 e 3 o valor de ΔH é referente à reação
balanceada com os menores números inteiros, determine o valor aproximado da entalpia da reação de
hidrogenação do acetileno.
Observação: Para o cálculo do valor de ΔH da reação de hidrogenação do acetileno, esta deverá ser
balanceada com os menores números inteiros que fazem o seu correto balanceamento.

A) ΔH = +5.990 kj B) ΔH = +330 kj C) ΔH = -3.430 kj D) ΔH = -330 kj E) ΔH = -5.990 kj

Considere as reações a seguir a 25 °C e 1 atm.

Reação 1: 4 H2(g) + 2 O2(g) → 4 H2O(l) ΔH = -580 kJ
Reação 2: 4 CO2 + 6 H2O → 2 C2H6 + 7 O2 ΔH = +3100 kJ
Reação 3: 2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2 + 2 H2O ΔH = -2600 kJ

Reação 2: 2 C2H6 + 7 O2 → 4 CO2 + 6 H2O ΔH = -3100 kJ
Reação 3: 2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2 + 2 H2O ΔH = -2600 kJ

C2H2 + 2 H2 → C2H6 (reação de hidrogenação do acetileno)

x 4 (p/ anular H2O)

2 C2H2 + 4 H2 → 2 C2H6 ΔH = -660 kJ

1 C2H2 + 2 H2 → 1 C2H6 ΔH = -330 kJ

/2 (obter menores coef)
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Algumas vidrarias utilizadas em laboratório

Bureta (em detalhes)

Menisco côncavo

Menisco convexo

Bureta
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Titulometria: procedimento experimental

Conceitos da titulação
Titulação de ácido forte

Volume adicionado de base forte (mL)

Titulante

Titulado
+

Indicador

Ponto
de Equivalência (Veq)

Erro da titulação
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Requisitos desejáveis para a titulação

1. Reação rápida;

2. Reação com estequiometria conhecida;

3. Reação que produza mudanças físicas ou químicas no meio reacional; e

4. Solução titulante deve ser padrão primário ou solução padronizada.

Inst. AOCP – Técnico de laboratório - UNIR - 2018

( ) O ponto de equivalência, na titulação do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, é alcançado após a
introdução de 2 mols de base para cada mol de ácido.

( ) No laboratório, a análise volumétrica é feita com um tubo de vidro, graduado em mililitros, provido
de uma torneira em sua parte inferior, denominado bureta.

( ) Uma solução padrão (ou titulante padrão) compreende um reagente de concentração desconhecida
utilizado na análise volumétrica.

( ) O ponto final de uma titulação é um ponto teórico alcançado quando a quantidade adicionada de
titulante é quimicamente equivalente à quantidade de analito na amostra.

( ) Uma solução aquosa de cloreto de sódio apresenta concentração igual a 250 g/L. O volume dessa
solução que encerra 25 g de NaCl é igual a 100 cm3 .

( ) Ao adicionar 20 g de NaCl de modo a obter 500 mL de solução, sua concentração será 4% (m/v).

( ) A normalidade (N) de uma solução 0,2 mol/L de ácido fosfórico é igual a 0,6 N.
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