


 

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

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da PEFOCE 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 PEFOCE. Serão quase 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 PEFOCE seguirá a seguinte 

programação: 

Horário Disciplina Professor 

Conhecimentos Básicos para todos os cargos 

7h às 8h30 Língua Portuguesa Janaína Arruda 

8h30 às 10h30 Direito Penal e Processual 
Penal 

Priscila Silveira 

10h30 às 11h Noções de Informática Rani Passos 

11h às 12h Atualidades Rodolfo Gracioli 

Conhecimentos Específicos – Cargo: Auxiliar de perícia 

13h às 14h Legislação Especial Marcos Girão 

14h às 15h Medicina Legal Paulo Bilynskyj 

15h às 16h Noções de Criminalística Alexandre Herculano 

16h às 17h Química Diego Souza 

Agora, vamos estudar? BOA REVISÃO A TODOS! 

 

https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
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Texto 1
Para as turmas desafiadoras, novas práticas

O que fazer quando aquela classe faz o professor questionar a
sua capacidade e prática docente

Por Felipe Bandoni

“A turma mais difícil é o 7º ano. Nunca tive alunos que me fizessem sentir tão
vulnerável. Acho que desaprendi a ser professor.” Essas palavras foram ditas por um
colega muito experiente. Fiquei perplexo, pois ele (5) é uma referência, querido pelos
alunos e admirado pelos colegas; o tipo que sempre traz soluções. Levei um choque, e sua
fala me fez perceber que todos enfrentamos turmas que colocam em xeque nossa
habilidade e experiência.
(10) Quando percebemos que uma turma será muito difícil, é porque nosso repertório
está se esgotando. Precisamos de outras saídas e, para chegar a elas, é fundamental
conversar com colegas, coordenação e direção.

Revisão PEFOCE

Um ótimo início é fazer uma análise aluno a (15) aluno, buscando entender o que é do
grupo e o que é individual. Uma vez detectados quais os casos mais sérios, é importante
definir encaminhamentos que toda a equipe realizará: em que situações alunos poderão
ser excluídos da sala, por exemplo? Em que casos pedir (20) ajuda à direção? É muito
importante que a equipe faça intervenções conjuntas e consistentes.

Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados e usam isso em
seu enfrentamento: “Se a outra deixou, por que você não deixa?” Também é preciso (25)
assumir nossa parcela de responsabilidade. Em que medida nossas aulas contribuem para
gerar indisciplina? Ninguém propõe intencionalmente atividades que estimulam o
tumulto, mas é preciso reconhecer que algumas não funcionam com certas turmas. Pode
ser um (30) problema da nossa prática, mas também ser um choque entre ela e os
estudantes que, muitas vezes, estão imaturos para certas propostas. Nas classes difíceis
que enfrentei, por exemplo, percebi que aulas expositivas são ruins, pois eram gatilho para
a distração. Aprendi, na (35) marra, a reduzir esse tipo de aula para as inquietas.

Revisão PEFOCE



30 /0 7 /2 0 2 1

3

Turmas assim dão muito trabalho, mas também as maiores recompensas. Caso os
professores revejam suas práticas e se organizem como grupo para fazer intervenções
consistentes, serão aquelas que ficarão na (40) nossa memória e que nos farão acreditar
que contribuímos para a transformação dos nossos alunos.

Felipe Bandoni é professor de Ciências na Educação de Jovens e Adultos
(EJA) do Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Disponível em:

https://novaescola.org.br/conteudo/18218/para-as-turmas-desafiadorasnovas-praticas. Acesso em: 03/12/2019 (adaptado)

Revisão PEFOCE

1. Assinale a alternativa que represente a tipologia textual que predomina no Texto 1.

A) narrativa
B) injuntiva
C) expositiva
D) argumentativa
E) descritiva

Revisão PEFOCE
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2. Assinale a única alternativa que represente o assunto principal tratado ao longo de todo
o Texto 1.

A) As dificuldades impostas por alunos indisciplinados aos professores.
B) A incapacidade de um professor experiente para lidar com turmas difíceis.
C) As estratégias a ser usadas pelo professor para lidar com turmas difíceis.
D) A inadequação das aulas expositivas em turmas difíceis.
E) A necessidade de que os professores modifiquem sua prática pedagógica.

Revisão PEFOCE

3. Assinale a única alternativa que não represente uma atitude sugerida pelo autor do
Texto 1 aos professores que se percebem trabalhando com uma turma que estes
consideram difícil.

A) Buscar auxílio com colegas de profissão.
B) Selecionar alguns alunos para excluí-los da turma.
C) Identificar quais dificuldades são específicas de alunos específicos e quais são da turma
como um todo.
D) Combinar com os demais professores e com os gestores intervenções padronizadas.
E) Identificar em quais situações um auxílio de seus superiores será necessário.

Revisão PEFOCE
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4. Assinale a alternativa que exprima corretamente a função sintática do trecho grifado da
oração “Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados” (l. 22-23)
retirada do Texto 1.

A) oração subordinada substantiva objetiva direta
B) oração subordinada adverbial de tempo
C) oração subordinada apositiva
D) oração coordenada assindética
E) complemento direto do verbo “perceber

Revisão PEFOCE

5. Considerando as informações veiculadas no Texto 1, avalie as seguintes asserções e a
relação proposta entre elas:
I. É necessário que o professor reconheça que, às vezes, uma atividade que ele propôs não
era adequada para uma turma em particular.

PORQUE
II. Turmas difíceis são as que levam o professor a acreditar que ele contribuiu para a
transformação de seus alunos.
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
D) As asserções I e II são proposições falsas.
E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

Revisão PEFOCE
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6. Assinale a única alternativa em que a reescritura do trecho fornecido permanece
adequada ao que preceitua a norma culta da língua portuguesa e com o mesmo sentido
presente no texto.

“Levei um choque, e sua fala me fez perceber que todos enfrentamos turmas que colocam
em xeque nossa habilidade e experiência.” (l. 6-9)

A) Fiquei muito surpreso, sua fala me fez compreender que todos nos deparamos com
turmas que nos fazem questionar nossa habilidade e experiência.
B) Me assustei, e seu sentimento me fez notar que todos enfrentamos turmas que nos
fazem desconfiar da nossa habilidade e experiência.
C) Levei um susto, mas sua fala me fez desconfiar que todos somos colocados diante de
turmas que nos levam a perceber que não somos tão competentes quanto pensávamos.

Revisão PEFOCE

D) Fiquei perplexo, mas sua fala me fez notar que todos encaramos grupos que os fazem
perceber o quanto somos habilidosos e experientes.
E) Nossa habilidade e experiência é posta em cheque por turmas que enfrentamos e sua
fala foi onde, assustado, percebi isso.

Revisão PEFOCE
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7. No início do texto, o autor coloca três orações separadas por ponto final, sem utilizar
mecanismos de coesão textual entre elas. Sabendo disso, analise a reescrita destas três
frases e assinale a alternativa em que estejam utilizados adequadamente os mecanismos
de coesão para ligar as referidas frases.

A) Nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável quanto os que enfrentei este
ano, por isso a turma mais difícil é o 7º ano, portanto acho que desaprendi a ser professor.
B) Acho que desaprendi a ser professor, apesar disso a turma mais difícil é o 7º ano, já que
nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável.
C) Apesar de nunca ter tido alunos que me fizessem sentir tão vulnerável acho que
desaprendi a ser professor, porque os alunos do 7º ano compõem a turma mais difícil.
D) A turma mais difícil é o 7º ano e, desta vez, acho que desaprendi a ser professor,
portanto nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável.
E) Acho que desaprendi a ser professor pois nunca tive alunos que me fizessem sentir tão
vulnerável. A turma do 7º ano, por exemplo, é a mais difícil.

Revisão PEFOCE

8. A partir da leitura do Texto 1, assinale a única alternativa em que o referente do
primeiro termo é, no texto, retomado pelo segundo.

A) alunos (l. 5) e sua (l. 7)
B) indisciplina (l. 26) e ela (l. 31)
C) classes difíceis (l. 32) e inquietas (l. 35)
D) aulas expositivas (l. 33) e aquelas (l. 39)
E) intervenções consistentes (l. 39) e aquelas (l. 39)

Revisão PEFOCE
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9. Na frase abaixo, a ordem cronológica em que as ações acontecem é inferida pelo leitor
como a mesma em que os verbos estão distribuídos na frase. Sabendo disso, assinale a
única alternativa em que a ordem cronológica das ações referidas na frase abaixo
permanece a mesma.

“O professor Felipe percebeu que sua turma seria difícil, conversou com colegas e
analisou cada aluno individualmente.”
A) Depois de analisar cada aluno individualmente, o professor Felipe percebeu que sua
turma seria difícil e por isso conversou com seus colegas.
B) O professor Felipe conversou com colegas e em seguida analisou cada aluno
individualmente, pois percebera que sua turma seria difícil.
C) Após perceber que sua turma seria difícil, o professor Felipe analisou cada aluno
individualmente e em seguida conversou com colegas.

Revisão PEFOCE

D) O professor Felipe analisou cada aluno individualmente depois de, ao conversar com
colegas, perceber que sua turma seria difícil.
E) O professor Felipe percebeu que sua turma seria difícil, pois conversara com colegas e
tinha analisado cada aluno individualmente.

Revisão PEFOCE
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10.Observe a tirinha a seguir:

Revisão PEFOCE

Assinale a única alternativa que não represente uma interpretação (inclusive de
pressupostos, subentendidos e implícitos) coerente da tirinha acima.

A) Punir é bem mais fácil que educar, embora seja menos eficiente.
B) Ao seguir o caminho de punir, nos desviamos do caminho de educar.
C) A educação é muito mais demorada que a punição, mas vale mais a pena.
D) Antes de iniciar o caminho para educar, precisamos passar pelo caminho de punir.
E) Se desejarmos seguir o caminho de educar, não deveremos passar pelo caminho de
punir.

Revisão PEFOCE
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O amor acaba
(Paulo Mendes Campos.)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de
teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde
começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um
automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das
unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não
veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas
se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem
antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o
amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos
monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o
amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;
mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã

Revisão PEFOCE

dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas
ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às
províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar;
na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de
gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias,
mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu
de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde
há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo
imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos
roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada;
em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não
começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade;
em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o
amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da
libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos

Revisão PEFOCE
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mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e
acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra,
e o médico sentencia imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em
todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que
veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é
simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem
razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora
melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda
ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na
floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no
conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba;
por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer
minuto o amor acaba.

(WERNECK, Humberto (org.). Boa companhia – Crônicas. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)

Revisão PEFOCE

11 No texto, o autor relaciona diversas circunstâncias ao amor que acaba para:

A) Tratar o fim do amor como algo corriqueiro.
B) Defender que o amor verdadeiro não existe.
C) Mostrar que todos nós estamos sujeitos a uma decepção amorosa.
D) Mostrar que assim como o amor acaba a qualquer instante, também recomeça a
qualquer momento.

Revisão PEFOCE
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12 O ponto e vírgula é o sinal de pontuação utilizado com mais frequência pelo autor na
intenção de:

A) Apresentar o fim do amor.
B) Organizar o texto de uma maneira diferente.
C) Expor a ideia de que o amor, na realidade, não acaba, já que recomeça sempre.
D) Dividir o texto em dois períodos: “quando o amor acaba” (primeiro período) e “quando
o amor recomeça” (segundo período).

Revisão PEFOCE

13 “... às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido...”. A expressão
sublinhada, de acordo com o contexto empregado, significa:

A) Situações.
B) Momentos.
C) Certamente.
D) De vez em quando.

Revisão PEFOCE
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14 O autor inicia o texto com uma frase curta que nos remete ao entendimento de que o
amor chega ao fim: “O amor acaba.” Porém, no desenvolvimento do texto ele nos leva à
seguinte conclusão:

A) O amor é esquecido.
B) O amor passa por fases, mas não chega ao fim.
C) O amor acaba por causa dos desencontros da vida.
D) O amor acaba de uma certa forma, mas surge novamente.

Revisão PEFOCE

15 Assinale a alternativa em que o sinônimo da palavra sublinhada está INCORRETAMENTE
indicado conforme o seu uso no texto.

A) ... “nos roteiros do tédio...” (cansaço)
B) ... “aturdidos de delicadezas...” (atordoados)
C) ... “depois duma noite votada à alegria póstuma...” (após a morte)
D) ... “epifania da pretensão ridícula dos bigodes...” (manifestação)

Revisão PEFOCE
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16 “... no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não
floresceu...”. Com relação ao termo sublinhado é correto afirmar que introduz uma oração

A) causal.
B) conclusiva.
C) explicativa.
D) adversativa.

Revisão PEFOCE

17 Quanto à classe gramatical da palavra sublinhada tem-se a correspondência INCORRETA
em:

A) “e acaba o amor...” (artigo definido).
B) “desfazer em mares gelados...” (adjetivo).
C) “salas esmaltadas com sangue...” (preposição).
D) “em apartamentos refrigerados...” (substantivo).

Revisão PEFOCE
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18 Assinale, a seguir, a alternativa em que há elipse de algum termo por meio do uso da
vírgula.

A) “no Rio, frivolidade...”
B) “na barca, no trem, no ônibus...”
C) “Numa esquina, por exemplo, num domingo...”
D) “cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro...”

Revisão PEFOCE

19 Em “às vezes vingado por alguns dias...”, o termo sublinhado expressa a ideia de:

A) Modo.
B) Tempo.
C) Condição.
D) Conformidade.

Revisão PEFOCE
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20 Quanto à classificação verbal, está INCORRETA a alternativa:

A) “... elas se movimentam no escuro...” (presente do modo indicativo).
B) “... as mãos soubessem antes...” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo).
C) “... uma carta que chegou antes,...” (pretérito perfeito do modo indicativo).
D) “... como se lhe faltasse energia...” (pretérito imperfeito do modo imperativo).

Revisão PEFOCE

OBRIGADA
Prof. Janaina Arruda

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda
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Direito Penal e Processual Penal

Profa. Priscila Silveira

PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO DIREITO
PROCESSUAL PENAL. 
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 Princípio ne procedat judex ex officio (inciativa das partes ou da inércia)

 Princípio da busca da verdade real/material/substancial.

 Princípio da vedação das provas ilícitas (art. 5º, LVI, CF)

 Princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF);

 Princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF) e da ampla defesa (art. 5º, LV,
CF);

 Princípio da imparcialidade do juiz;

Princípios Processuais Penais e Constitucionais 

 Princípio da vedação à autoincriminação (nemo tenetur se detegere)
Princípio do duplo grau de jurisdição (implícito)

 Princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF);

 Princípio da publicidade (art. 93, IX, 1ª parte, da CF, e no art. 792, caput, do
CPP);

 Princípio da presunção de inocência/estado de inocência/da não culpabilidade
(art. 5º, LVII, CF):

 Princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF
e art. 381 do CPP);(JÚRI- íntima convicção)*

Princípios Processuais Penais e Constitucionais 
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. A LEI PROCESSUAL
PENAL NO TEMPO E NO ESPAÇO.

Prof.ª Priscila Silveira

Disposições Preliminares

Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este
Código, ressalvados:

I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional;

II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros
de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos
ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade
(Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

III - os processos da competência da Justiça Militar;

IV - os processos da competência do tribunal especial.

V - os processos por crimes de imprensa.
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Disposições Preliminares

Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos
referidos nos nos. IV e V, quando as leis especiais que os regulam não
dispuserem de modo diverso.

Art. 1º

Princípio da 
territorialidade 
absoluta (locus

regit actum)

Disposições Preliminares

Art. 2º

Princípio do efeito
imediato / da aplicação
imediata / sistema de
isolamento dos atos
processuais / tempus
regit actum

Art. 3º da LICPP: 
prazo já iniciadoExceções

 Normas Heterotópicas

 Normas mistas ou híbridas
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INQUÉRITO POLICIAL

Prof.ª Priscila Silveira

Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

Inquérito Policial é um procedimento
administrativo e investigatório que tem por escopo
fornecer elementos para o início da ação penal
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Inquérito Policial
Formas de 

Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

De ofícioRepresentação da
vítima /
representante ou
Requisição do MJ

Requerimento de 
quem tem a 
qualidade de 

intentá-la

IncondicionadaCondicionada

Requisição do 
Juiz ou MP 

Requerimento 
do ofendido

Inquérito Policial
Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

Temporário
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Inquérito Policial - Encerramento

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

 Outros Prazos:

AÇÃO PENAL

Prof.ª Priscila Silveira
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada 
(Ofendido / 

Queixa-
Crime

Propriamente dita

Personalíssima

Subsidiária

PROVAS

Prof.ª Priscila Silveira
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 Conceito: Prova é todo elemento pelo qual se procura mostrar a
existência e a veracidade de um fato. Sua finalidade, no processo, é
influenciar no convencimento do julgador.

Teoria Geral

Meio de prova: instrumentos ou atividades pelos quais os elementos 
de prova são introduzidos no processo (Magalhães).  Ex: testemunha, 
documento, perícia.

 ÔNUS DA PROVA
o encargo que as partes têm de provar os fatos que alegam. Nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem fizer a
alegação.

Teoria Geral

Acusação

• Fato criminoso e Autoria.

Defesa

• Fatos  impeditivos, extintivos e modificativos do jus puniendi.
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Teoria Geral

 Provas Ilícitas - Inadmissibilidade

– art. 5º. LVI da CF: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio
ilícito”.

- art. 157, CPP: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais
ou legais.

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites
típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de
conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta
será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

Teoria Geral
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Prova ilegal

Ilegítima (direito 
processual/adjetivo)

Pode ser renovada a 
depender da nulidade 

(573 CPP)

Ilícita (direito material / 
substantivo)

É nula, sendo 
inadmissível / 

desentranhada

Ilícita por derivação 
(157, §1º) – Teoria 
dos frutos da árvore 
envenenada. 

- Fonte 
independente;

- Descoberta 
inevitável

-Perícia (arts. 158 a 184 do CPP).
-Interrogatório (arts. 185 a 196 do CPP).
-Confissão (arts. 197 a 200 do CPP).
-Declarações do ofendido (art. 201 do CPP).
-Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP).
-Reconhecimento de pessoas e coisas (arts. 226/ 228 CPP).
-Acareação (arts. 229 e 230 do CPP).
-Documentos (arts. 231 a 238 do CPP).
-Indícios (art. 239 do CPP).
- Busca e apreensão (art. 240 a 250 do CPP)

Meios de Prova
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SUJEITOS DO PROCESSO

Prof.ª Priscila Silveira

 JUIZ: HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanuíneo ou afim, em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do
Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como
testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou
de direito, sobre a questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente
interessado no feito.

Sujeitos do processo(Art.251 a 281 do CPP)
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 JUIZ: HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado
por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro
grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de
ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no
processo.

Sujeitos do processo

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em
que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo
ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se
estendem, no que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e
aos impedimentos dos juízes.

Sujeitos do processo
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 DO ACUSADO E SEU DEFENSOR

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado
ou julgado sem defensor.

Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou
dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.

Art. 267. Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os
parentes do juiz.

- cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o
3º grau do magistrado

Sujeitos do processo

 DOS ASSISTENTES

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como
assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou,
na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

Sujeitos do processo
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 DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos
serventuários e funcionários da justiça, no que Ihes for aplicável.

 DOS PERITOS E INTÉRPRETES

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre
suspeição dos juízes.

Sujeitos do processo

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E
DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Prof.ª Priscila Silveira
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Espécies

Prisão

Pena

Decorrente de uma
sentença condenatória
transitada em julgado

Cautelar / Cautelar / 
sem pena / 
processual

Ocorre antes
do trânsito em
julgado (fase
investigativa
ou processual)

Espécies

Flagrante

Preventiva

Temporária

Prisão em flagrante 

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

I - está cometendo a infração penal;

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;

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

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado



30 /0 7 /2 0 2 1

33

Procedimento da lavratura da 
prisão em flagrante

1º    Captura 2º Condução até a 
autoridade

3º  Lavratura do 
auto (art. 304, 

CPP)

4º

Recolhimento ao 
cárcere

Comunicação da Prisão em flagrante

Providências 
– Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

Em 24 horas

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

 Encaminhar o APF ao juiz
 Entregar nota de culpa ao

preso
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 Audiência de custódia:

Desdobramentos: 

O juiz pode entender que é:

1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto.
(i) Se necessária, converte em preventiva (requisitos do art. 312, CPP);
(ii) Desnecessária: liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, III)

Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)
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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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REVISÃO DE VÉSPERA

PEFOCE - INFORMÁTICA
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IDECAN - 2015 - CRN - 8ª Região (PR) - Nutricionista Fiscal Júnior
“Utilizando o Sistema Operacional Microsoft Windows 7
(configuração padrão – Idioma Português Brasil), Gustavo tem o
costume de pressionar a para exibir o menu iniciar no seu
computador.” Caso esta tecla não esteja disponível, ele poderá
realizar o procedimento pressionando as teclas:

a) Ctrl + A.
b) Ctrl + M.
c) Ctrl + Esc.
d) Alt + Enter

IDECAN - 2015 - CRN - 8ª Região (PR) - Nutricionista Fiscal Júnior
“Utilizando o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão – Idioma
Português Brasil), Gustavo tem o costume de pressionar a para exibir o menu iniciar no
seu computador.” Caso esta tecla não esteja disponível, ele poderá realizar o
procedimento pressionando as teclas:

a) Ctrl + A.
b) Ctrl + M.
c) Ctrl + Esc.
d) Alt + Enter
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IDECAN - 2015 - CRN - 8ª Região (PR) - Nutricionista Fiscal Júnior
“No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão – Idioma Português
Brasil), um usuário criou uma pasta, mas definiu o seu nome incorretamente.” Para que
seja possível renomear tal pasta, o usuário deve selecionar a pasta e pressionar a tecla:

a) F2.
b) F3.
c) F4.
d) F5.

IDECAN - 2015 - CRN - 8ª Região (PR) - Nutricionista Fiscal Júnior
“No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão – Idioma Português
Brasil), um usuário criou uma pasta, mas definiu o seu nome incorretamente.” Para que
seja possível renomear tal pasta, o usuário deve selecionar a pasta e pressionar a tecla:

a) F2.
b) F3.
c) F4.
d) F5.
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IDECAN - 2017 - CRO - AL - Auxiliar Administrativo
No Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (Configuração
Padrão –Idioma Português do Brasil), um usuário manteve
pressionada a tecla do logotipo do windows se, logo em seguida,
pressionou a tecla R. Pode-se afirmar que como resultado desta
operação:
a) A área de trabalho foi ocultada.
b) O explorador de arquivos foi aberto.
c) Todas as janelas foram minimizadas.
d) A caixa de diálogo Executar foi aberta.

IDECAN - 2017 - CRO - AL - Auxiliar Administrativo
No Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (Configuração
Padrão –Idioma Português do Brasil), um usuário manteve
pressionada a tecla do logotipo do windows se, logo em seguida,
pressionou a tecla R. Pode-se afirmar que como resultado desta
operação:
a) A área de trabalho foi ocultada.
b) O explorador de arquivos foi aberto.
c) Todas as janelas foram minimizadas.
d) A caixa de diálogo Executar foi aberta.
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IDECAN - 2017 - CRO - AL - Fiscal de Nível Médio
No Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (configuração
padrão –idioma português Brasil), ao pressionar as teclas
Ctrl+Shift+Esc o
a) menu iniciar é aberto.
b) computador é bloqueado.
c) painel de controle é aberto.
d) gerenciador de tarefas é aberto.

IDECAN - 2017 - CRO - AL - Fiscal de Nível Médio
No Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 (configuração
padrão –idioma português Brasil), ao pressionar as teclas
Ctrl+Shift+Esc o
a) menu iniciar é aberto.
b) computador é bloqueado.
c) painel de controle é aberto.
d) gerenciador de tarefas é aberto.



30 /0 7 /2 0 2 1

41

IDECAN - 2017 - Câmara de Natividade - RJ - Tesoureiro
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (Configuração
Padrão – Idioma Português Brasil), ao pressionar a tecla PrtScn
(Print Screen) tem-se a função de:
a) Mover o cursor para o final do documento.
b) Mover o cursor para o início do documento.
c) Capturar uma imagem de tela inteira e copiar para a área de

transferência na memória do computador.
d) Alterar o comportamento das teclas de direção, fazendo com

que o documento role sem alterar a posição do cursor ou da
seleção.

IDECAN - 2017 - Câmara de Natividade - RJ - Tesoureiro
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (Configuração Padrão – Idioma Português
Brasil), ao pressionar a tecla PrtScn (Print Screen) tem-se a função de:
a) Mover o cursor para o final do documento.
b) Mover o cursor para o início do documento.
c) Capturar uma imagem de tela inteira e copiar para a área de transferência na memória

do computador.
d) Alterar o comportamento das teclas de direção, fazendo com que o documento role sem

alterar a posição do cursor ou da seleção.
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IDECAN - 2017 - Câmara de Coronel Fabriciano - MG - Técnico de Contabilidade
Tendo em vista o Sistema Operacional Windows 10 sob configuração padrão, para efetuar
uma cópia da janela ativa exibida na tela para a área de transferência, é necessário realizar o
seguinte comando:
a) Digitar a tecla PRINT SCREEN.
b) Usar o atalho “Alt + PRINT SCREEN”.
c) Usar o atalho “SHIFT + PRINT SCREEN”.
d) Usar o atalho “Windows + PRINT SCREEN”.

IDECAN - 2017 - Câmara de Coronel Fabriciano - MG - Técnico de Contabilidade
Tendo em vista o Sistema Operacional Windows 10 sob configuração padrão, para efetuar
uma cópia da janela ativa exibida na tela para a área de transferência, é necessário realizar o
seguinte comando:
a) Digitar a tecla PRINT SCREEN.
b) Usar o atalho “Alt + PRINT SCREEN”.
c) Usar o atalho “SHIFT + PRINT SCREEN”.
d) Usar o atalho “Windows + PRINT SCREEN”.
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IDECAN - 2017 - Câmara de Coronel Fabriciano - MG - Técnico de Contabilidade
Existem várias maneiras de se executar um software instalado no sistema operacional
Microsoft Windows 10. É possível clicar duas vezes rápidas com o botão esquerdo do mouse,
selecionar o ícone do programa e digitar a tecla ENTER. Outra maneira, menos usual, de
executar programas é pela “janela Executar”. Escolha a alternativa que descreve
corretamente uma forma de abrir a janela “Executar” e, em seguida, execute o software
Paint, para criação e edição de imagens.
a) CTRL + R → Digite: “paint”.
b) CTRL + E → Digite: “pbrush”.
c) Windows + R → Digite: “pbrush”.
d) Windows + E → Digite: “paintbrush”.

IDECAN - 2017 - Câmara de Coronel Fabriciano - MG - Técnico de Contabilidade
Existem várias maneiras de se executar um software instalado no sistema operacional
Microsoft Windows 10. É possível clicar duas vezes rápidas com o botão esquerdo do mouse,
selecionar o ícone do programa e digitar a tecla ENTER. Outra maneira, menos usual, de
executar programas é pela “janela Executar”. Escolha a alternativa que descreve
corretamente uma forma de abrir a janela “Executar” e, em seguida, execute o software
Paint, para criação e edição de imagens.
a) CTRL + R → Digite: “paint”.
b) CTRL + E → Digite: “pbrush”.
c) Windows + R → Digite: “pbrush”.
d) Windows + E → Digite: “paintbrush”.
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IDECAN - 2018 - CRF-SP - Farmacêutico Fiscal
No Sistema Operacional Windows 10, é possível acessar um aplicativo por meio da janela do
programa Executar, digitando no campo “Abrir” o nome do arquivo executável do aplicativo
que se quer utilizar. Esse procedimento apresenta a desvantagem de requerer que o usuário
ou operador do computador conheça o nome do arquivo executável do aplicativo, que nem
sempre é igual ao próprio nome no aplicativo. Por exemplo, no Pacote Office 2013 existe o
aplicativo conhecido como “Power Point”, porém, o nome de seu arquivo executável é
“powerpnt”. Qual dos nomes de arquivo executável a seguir NÃO abrirá o respectivo
aplicativo pretendido na janela Executar?
a) notepad → Bloco de notas.
b) cmd → Prompt de comando.
c) excel → Microsoft Office Excel.
d) word → Microsoft Office Word.

IDECAN - 2018 - CRF-SP - Farmacêutico Fiscal
No Sistema Operacional Windows 10, é possível acessar um aplicativo por meio da janela do
programa Executar, digitando no campo “Abrir” o nome do arquivo executável do aplicativo
que se quer utilizar. Esse procedimento apresenta a desvantagem de requerer que o usuário
ou operador do computador conheça o nome do arquivo executável do aplicativo, que nem
sempre é igual ao próprio nome no aplicativo. Por exemplo, no Pacote Office 2013 existe o
aplicativo conhecido como “Power Point”, porém, o nome de seu arquivo executável é
“powerpnt”. Qual dos nomes de arquivo executável a seguir NÃO abrirá o respectivo
aplicativo pretendido na janela Executar?
a) notepad → Bloco de notas.
b) cmd → Prompt de comando.
c) excel → Microsoft Office Excel.
d) word → Microsoft Office Word.
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IDECAN - 2018 - CRF-SP - Agente Administrativo
No Sistema Operacional Windows 10, é possível acessar um aplicativo a partir da janela do
programa Executar, digitando no campo “Abrir” o nome do arquivo executável do aplicativo
que se quer utilizar. A desvantagem desse procedimento é que nem sempre o nome do
arquivo executável do aplicativo é igual ao próprio nome no aplicativo. Por exemplo, no
Pacote Office 2013, existe o aplicativo conhecido como “PowerPoint”, porém, o nome de seu
arquivo executável é “powerpnt”. Qual das alternativas a seguir corresponde corretamente
um aplicativo ao respectivo nome de seu arquivo executável?
a) Paint: paintbrush.
b) Internet Explorer: iexplor.
c) Microsoft Office Excel: winexcel.
d) Microsoft Office Word: winword.

IDECAN - 2018 - CRF-SP - Agente Administrativo
No Sistema Operacional Windows 10, é possível acessar um aplicativo a partir da janela do
programa Executar, digitando no campo “Abrir” o nome do arquivo executável do aplicativo
que se quer utilizar. A desvantagem desse procedimento é que nem sempre o nome do
arquivo executável do aplicativo é igual ao próprio nome no aplicativo. Por exemplo, no
Pacote Office 2013, existe o aplicativo conhecido como “PowerPoint”, porém, o nome de seu
arquivo executável é “powerpnt”. Qual das alternativas a seguir corresponde corretamente
um aplicativo ao respectivo nome de seu arquivo executável?
a) Paint: paintbrush.
b) Internet Explorer: iexplor.
c) Microsoft Office Excel: winexcel.
d) Microsoft Office Word: winword.
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IDECAN - 2016 - UERN - Contador
Sobre comandos utilizados em Sistemas Operacionais Linux, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) O comando ls é utilizado para listar todos os arquivos do diretório.
( ) O comando addir é utilizado para criar um novo diretório.
( ) O comando chmod modifica as permissões de um arquivo ou diretório.
( ) O comando dir exibe o caminho completo do diretório atual.

A sequência está correta em
a) V, V, F, F.
b) V, F, V, F.
c) F, V, V, F.
d) F, F, V, V.

IDECAN - 2019 - IF-PB - Técnico em Laboratório - Informática
O Writer é o aplicativo editor de textos presente no pacote LibreOffice. Este importante
editor de textos possui diversos recursos, como verificação ortográfica, criação de tabelas,
etc. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as teclas de atalho para os recursos
de verificação ortográfica e criação de tabelas.
a) Ctrl + O e Ctrl + T
b) F7 e Ctrl + F12
c) Ctrl + O e F10
d) F9 e F12
e) F5 + Ctrl + T
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IDECAN - 2019 - IF-PB - Técnico em Laboratório - Informática
O Writer é o aplicativo editor de textos presente no pacote LibreOffice. Este importante
editor de textos possui diversos recursos, como verificação ortográfica, criação de tabelas,
etc. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as teclas de atalho para os recursos
de verificação ortográfica e criação de tabelas.
a) Ctrl + O e Ctrl + T
b) F7 e Ctrl + F12
c) Ctrl + O e F10
d) F9 e F12
e) F5 + Ctrl + T

IDECAN - 2019 - IF-AM - Bibliotecário Documentalista
Com a computação em nuvem, diversas empresas de software tiveram que se adaptar às
novas tecnologias para oferecer melhores alternativas aos seus usuários. A suíte de
aplicativos Microsoft Office 365 oferece seus aplicativos na forma tradicional, instalando no
computador e na nuvem. Essa modalidade de serviço na nuvem chama-se
a) PaaS.
b) SaaS.
c) IaaS.
d) MaaS
e) OaaS.



30 /0 7 /2 0 2 1

48

IDECAN - 2019 - IF-AM - Bibliotecário Documentalista
Com a computação em nuvem, diversas empresas de software tiveram que se adaptar às
novas tecnologias para oferecer melhores alternativas aos seus usuários. A suíte de
aplicativos Microsoft Office 365 oferece seus aplicativos na forma tradicional, instalando no
computador e na nuvem. Essa modalidade de serviço na nuvem chama-se
a) PaaS.
b) SaaS.
c) IaaS.
d) MaaS
e) OaaS.

IDECAN - 2016 - UERN - Contador
Analise as afirmativas sobre procedimentos de backup.
I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que

passaram por backup.
II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal

ou incremental e os marca como arquivos que passaram por backup.
III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último

backup normal ou incremental e os marca como arquivos que passaram por backup.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) I.
b) II.
c) III.
d) II e III.
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IDECAN - 2016 - UERN - Contador
Analise as afirmativas sobre procedimentos de backup.
I. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que

passaram por backup.
II. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal

ou incremental e os marca como arquivos que passaram por backup.
III. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último

backup normal ou incremental e os marca como arquivos que passaram por backup.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

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

IDECAN - 2017 - Prefeitura de Manhumirim - MG - Fiscal de Tributos
Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração
padrão).

Se na célula A5 for digitada a fórmula =SE(A2*A3>B3;C2;C3-C1), o resultado será
a) 50.
b) 60.
c) 100.
d) 200.
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IDECAN - 2017 - Prefeitura de Manhumirim - MG - Fiscal de Tributos
Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração
padrão).

Se na célula A5 for digitada a fórmula =SE(A2*A3>B3;C2;C3-C1), o resultado será
a) 50.
b) 60.
c) 100.
d) 200.

IDECAN - 2017 - Câmara de Natividade - RJ - Técnico Legislativo
O Excel é uma ferramenta presente na suíte de escritórios do Microsoft Office e traz
muitas possibilidades em se tratando de planilha eletrônica. Os recursos presentes nessa
ferramenta, além de ajudar consideravelmente na administração de qualquer negócio,
podem ser utilizados na elaboração de planilha para dar destaque a determinados dados.
São exemplos desses recursos: Negrito, Itálico e Sublinhado. Clicar no símbolo
correspondente de cada uma dessas ações na Guia Opções e utilizar teclas de atalho são
modos de se aplicar esses recursos. Tomando como base o Microsoft Excel 2013
(Configuração Local, Idioma Português-Brasil) assinale a alternativa que apresenta as
teclas de atalho que aplicam o recurso Itálico na célula.
a) <CTRL>+<1>
b) <CTRL>+<3>
c) <CTRL>+<5>
d) <CRTL>+<7>
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IDECAN - 2017 - Câmara de Natividade - RJ - Técnico Legislativo
O Excel é uma ferramenta presente na suíte de escritórios do Microsoft Office e traz
muitas possibilidades em se tratando de planilha eletrônica. Os recursos presentes nessa
ferramenta, além de ajudar consideravelmente na administração de qualquer negócio,
podem ser utilizados na elaboração de planilha para dar destaque a determinados dados.
São exemplos desses recursos: Negrito, Itálico e Sublinhado. Clicar no símbolo
correspondente de cada uma dessas ações na Guia Opções e utilizar teclas de atalho são
modos de se aplicar esses recursos. Tomando como base o Microsoft Excel 2013
(Configuração Local, Idioma Português-Brasil) assinale a alternativa que apresenta as
teclas de atalho que aplicam o recurso Itálico na célula.
a) <CTRL>+<1>
b) <CTRL>+<3>
c) <CTRL>+<5>
d) <CRTL>+<7>

OBRIGADO

@prof.renatodacosta
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Atualidades

Prof. Rodolfo Gracioli

@profrodolfogracioli
Telegram: https://t.me/rodolfogracioli

profrodolfogracioli

https://t.me/rodolfogracioli

rodolfogracioli.com.br

Prof. Rodolfo Gracioli
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FATOCONHECIMENTOS 
GERAIS

Abordagens clássicas

▪Globalização e relações internacionais

▪Dinâmicas dos blocos econômicos

▪Protagonismo chinês

▪ONU e suas entidades

▪Questão do Brexit
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G7

▪O G7 é a abreviação de Grupo dos Sete, uma organização de líderes de algumas das maiores economias do
mundo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.

▪A Rússia foi suspensa indefinidamente do grupo, que na época era conhecido como G8, em 2014 depois
que a maioria dos países membros se aliou contra a anexação da Crimeia. Foi a primeira violação das
fronteiras de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

Abordagens clássicas

▪Questão dos refugiados

▪Terrorismo em pauta

▪Questão ambientais
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Recortes “atuais”

▪10 anos da Guerra da Síria

▪Bloqueio do Canal de Suez

▪Brasil no Conselho de Segurança da ONU

▪Caso George Floyd e a luta contra o racismo

▪Cenário da América do Sul (Peru; Chile; Venezuela; Colômbia; Argentina)

▪Desdobramentos da pandemia

Recortes “atuais”

▪China: 3 filhos por casal

▪Instabilidade política em Belarus

▪Israel x Palestina

▪Amazonia-1

▪Cúpula dos líderes pelo Clima

▪Questão cubana

▪Mudança no STF
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Recortes “atuais”

▪Morte do príncipe Philip

▪Alemanha reconhece ter cometido genocídio na Namíbia

▪Feriado para comemorar o fim da escravidão (EUA)

▪Reeleição do secretário-geral da ONU

Recortes “atuais”

▪Impeachment de Witzel

▪CPI da pandemia

▪Operação mais letal do RJ

▪Questão espacial

▪35 anos da catástrofe de Tchernobil

▪10 anos do acidente de Fukushima
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Brasil cai para 13º no ranking de maiores economias, diz 
Austin Rating

Foi ultrapassado pela Austrália
IBGE divulgou PIB do 1º trimestre

Poder 360
01/06/2021

▪O Brasil caiu de 12º para 13º no ranking da Austin Rating de maiores economias do mundo. No fim de
2020, foi ultrapassado por Canadá, Coréia do Sul e Rússia. Eis a íntegra (97 KB).

▪O Brasil tem um PIB nominal de US$ 1,5 trilhão, segundo a agência de risco. O da Austrália equivale a US$
1,6 trilhão.
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China deve superar os EUA como maior economia do mundo 
em 2027, diz JP Morgan

Meio bilhão de chineses deve ascender à classe média na próxima década, diz banco americano

Tamires Vitorio, do CNN Brasil Business, em São Paulo
03 de abril de 2021

▪O produto interno bruto (PIB) per capita da China deve dobrar na próxima década. Isso significa que quase
meio bilhão de chineses deve ascender à classe média e possivelmente aumentar seus gastos com
automóveis, telefones celulares, serviços financeiros, educação e saúde. É o que mostra um estudo do
banco J.P. Morgan.

▪De acordo com o levantamento, é provável que, em 2030, 72% da população chinesa façam parte da classe
média. Já no Brasil, a expectativa é que esse número chegue a 61%, enquanto, no México, deve subir para
79%.
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profrodolfogracioli

https://t.me/rodolfogracioli

rodolfogracioli.com.br

Prof. Rodolfo Gracioli

OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli
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Legislação Especial

Prof. Marcos Girão

(Lei 12.037/09)

Identificação criminal do 
civilmente identificado
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LEI DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
(LEI N° 12.037/2009)

Prof. Marcos Girão

1. Quanto à identificação do civilmente identificado, nos termos da Lei n° 12.037, de
2009, é correto afirmar que:

a) a identificação criminal do indicado constará em atestados de antecedentes ou em
informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória.

b) os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso,
respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua
utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial.

FUNCAB / PC-PA / 2016
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c) as informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser
consignadas em laudo médico firmado por geneticista, regularmente inscrito no
conselho regional de medicina.

d) as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos poderão
revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação
genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre
direitos humanos, genoma humano e dados genéticos.

e) a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no momento do
trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível.

FUNCAB / PC-PA / 2016

2. De acordo com a Lei Federal no 12.037/2009, artigo 2o , a identificação civil é
atestada, entre outros, pelo seguinte documento:

a) escritura pública de posse de imóvel urbano.

b) certidão negativa expedida por entidades de proteção ao crédito.

c) histórico escolar acompanhado do respectivo certificado de conclusão de
escolaridade.

d) certificado de propriedade de veículos automotores.

e) carteira de identificação funcional.

VUNESP / PC-SP / 2018



30 /0 7 /2 0 2 1

76

3. Segundo a Lei Federal no 12.037/2009, em seu artigo 3o , embora apresentado documento de
identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando

a) o documento for emitido em Unidade da Federação diferente da que está sendo apresentada.

b) a identificação civil for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade
judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial,
do Ministério Público ou da defesa.

c) constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações.

d) o indiciado portar documentos de identidade fornecendo sua qualificação.

e) o documento apresentar data de emissão anterior à publicação da Lei Federal.

VUNESP / PC-SP / 2018

4. A Lei Federal nº 12.037/2009, que dispõe sobre a identificação criminal do
civilmente identificado e regulamenta em seu art. 5º -A, par. 1º , a coleta do
perfil genético e armazenamento em banco de dados, afirma que

a) as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos
devem incluir traços somáticos ou comportamentais das pessoas, principalmente
a determinação genética de gênero.

b) as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos
devem incluir traços físicos ou comportamentais das pessoas, principalmente a
determinação genética de hereditariedade.

VUNESP / PC-SP / 2018
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c) as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos
não poderão revelar traços físicos ou comportamentais das pessoas, exceto
determinação de doenças psicossomáticas.

d) os perfis genéticos devem ser disponibilizados para pesquisa civil e criminal.

e) as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos
não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto
determinação genética de gênero.

VUNESP / PC-SP / 2018

CARTEIRA DE IDENTIDADE
(LEI 7.116/1983, DECRETO 9.278/2018, LEI 5.553/1968, LEI

9.454/1997 E DECRETO 7.166/2010)

Prof. Marcos Girão
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5. Segundo a Lei Federal no 7.116/1983, artigo 3o, a Carteira de Identidade
conterá o seguinte elemento:

a) declaração de doador de órgãos.

b) bandeira nacional.

c) data de validade.

d) categoria em que o portador é habilitado.

e) nome da Unidade da Federação.

VUNESP / PC-SP / 2018

6. O texto legal do artigo 3° da Lei n° 7.116/1983 informa os elementos necessários
para expedição da Carteira de Identidade, com validade em todo o território nacional.
Assinale a alternativa que apresenta elemento em DESACORDO com a lei citada.

a) Fotografia, no formato 5 x 7 cm, assinatura e impressão digital do polegar esquerdo
do identificado.

b) Armas da República e inscrição "República Federativa do Brasil".

c) Nome da Unidade da Federação.

d) Identificação do órgão expedidor.

UFMT / POLITEC-MT / 2017
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7. De acordo com o Decreto n° 9.278/2018, e suas alterações, na carteira de
identidade deverá constar

a) o número de inscrição do titular no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda.

b) uma das seguintes expressões: “doador de órgãos e tecidos” ou “não doador de
órgãos e tecidos”.

UFMT / POLITEC-MT / 2017 – Adapt.

c) o número de inscrição do identificado no Programa de Integração Social (PIS) ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

d) a expressão “válida em todo o território nacional”.

e) a expressão “idoso ou maior de sessenta e cinco anos”, quando se tratar de pessoa
nessa faixa de idade.

UFMT / POLITEC-MT / 2017 – Adapt.
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8. Em relação à Lei nº 5.553/1968, que dispõe sobre a apresentação e uso de
documentos de identificação pessoal, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou
de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que
apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de
quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro
de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de
identidade de estrangeiro.

INSTITUTO AOCP / TRT - 1ª / 2018

b) Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica,
considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a
menos que haja, pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens ou
instruções expressas, quando, então, será este o infrator.

INSTITUTO AOCP / TRT - 1ª / 2018



30 /0 7 /2 0 2 1

81

c) Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três)
meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a
retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.

d) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em
órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o
documento imediatamente ao interessado.

e) Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até
25 (vinte e cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento
ao seu exibidor.

INSTITUTO AOCP / TRT - 1ª / 2018

9. De acordo com a Lei n° 5.553/1968, a retenção indevida de documento de
identificação pessoal, indispensável para entrada em órgãos públicos ou particulares,
constitui

a) contravenção penal.

b) infração administrativa, apenas.

c) ilícito civil, apenas.

d) conduta não tipificada por legislação específica.

e) ilícito civil e administrativo.

FCC / TRT - 6ª / 2018
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10. Com relação ao número único de Registro de Identidade Civil, a Lei n.° 9.454/1997
e suas alterações estabelecem que

a) os estados da Federação deverão incluir na proposta orçamentária dos órgãos
regionais a provisão de meios necessários, com o cronograma de implementação e
manutenção do sistema.

b) cada cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em suas relações
com a sociedade e com os organismos governamentais e privados pelo referido
número único.

CESPE / POLÍCIA CIENTÍFICA - PE / 2016

c) a União deverá firmar convênio com os estados e o Distrito Federal para sua
implementação.

d) a União deverá firmar convênio com os municípios para sua implementação.

e) os municípios deverão ter órgão local integrado ao Sistema Nacional de Registro da
Identidade Civil.

CESPE / POLÍCIA CIENTÍFICA - PE / 2016
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11. A Lei Federal no 9.454/1997 versa sobre

a) o registro de identidade civil.

b) o uso de qualificação.

c) a identificação criminal.

d) o auto de reconhecimento.

e) a qualificação indireta.

VUNESP / PC-SP / 2018

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(LEI N° 8.429/1992)

Prof. Marcos Girão
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12. De acordo com as disposições da Lei 8.429/92, que trata dos atos de improbidade
administrativa, assinale a alternativa correta.

a) Quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade
administrativa representar ao Tribunal de Contas, para a fiscalização das contas e
decretação da indisponibilidade dos bens do indiciado.

b) As disposições da lei em questão não são aplicáveis àquele que não for agente
público.

IDECAN / IF-RR / 2020

c) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar à Polícia Federal, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.

d) Atos de improbidade administrativa são aqueles praticados exclusivamente por
servidores públicos.

e) A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

IDECAN / IF-RR / 2020
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13. De acordo com as disposições da Lei nº 8.429/92, que trata dos atos de
improbidade administrativa, assinale a alternativa correta.

a) Não é ato de improbidade administrativa perceber vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

b) Será punido com a pena de advertência o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado.

IDECAN / IF-RR / 2020

c) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no
trato dos assuntos que lhe são afetos.

d) O Tribunal ou Conselho de Contas, se não intervir no processo como parte, atuará
obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

e) Não é ato de improbidade administrativa permitir que terceiro se enriqueça
ilicitamente.

IDECAN / IF-RR / 2020
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14. José é servidor público estável e foi demitido em razão da prática de ato de
improbidade administrativa. Inconformado, José contratou advogado para que
buscasse junto à Justiça decisão que anulasse a sua demissão e lhe garantisse o retorno
ao serviço público. Considerando a situação hipotética descrita, assinale a alternativa
correta.

a) A pena de demissão pode ser aplicada em decorrência de solução de sindicância.

b) A pena de demissão em razão da prática de ato de improbidade administrativa
poderá implicar na indisponibilidade dos bens e no dever de ressarcir o erário.

IDECAN / UNIVASF / 2019

c) Se a pena de demissão for invalidada por sentença judicial, José será reconduzido ao
serviço público e voltará a ocupar o cargo de origem, caso o mesmo esteja vago.

d) A ação disciplinar para a apuração das condutas puníveis com demissão prescreve
em 3 (três) anos.

e) Se a pena de demissão for invalidada por sentença judicial, não será possível o
retorno de José ao cargo de origem, devendo a situação ser resolvida com o
pagamento de indenização por danos morais.

IDECAN / UNIVASF / 2019
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15. Sobre improbidade administrativa, analise as afirmativas abaixo:

I. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/920) não é aplicável àquele que
não detenha a condição de agente público.

II. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público os bens ou valores
acrescidos ao seu patrimônio.

III. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela
estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

IDECAN / IF-PB / 2019

Assinale

a) se somente a afirmativa I estiver correta.

b) se somente a afirmativa II estiver correta.

c) se somente a afirmativa III estiver correta.

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

IDECAN / IF-PB / 2019
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LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
(LEI N° 9.784/1999)

Prof. Marcos Girão

16. A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal. De acordo com o capítulo XVI da referida
lei, é correto afirmar que os prazos

a) são contados até o primeiro dia útil antes do vencimento, se o mesmo cair em dia
em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

b) começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

IDECAN / UNIVASF / 2019
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c) são contados até dois dias após o vencimento, se o mesmo cair em dia em que não
houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

d) começam a correr a partir da data da cientificação oficial, incluindo-se na contagem
o dia do começo e excluindo-se o do vencimento.

e) quando expressos em dias, contam-se de modo alternado.

IDECAN / UNIVASF / 2019

17. Em relação aos prazos no Processo Administrativo (Lei 9.784/99), assinale a
afirmativa incorreta.

a) Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do
vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como
termo o último dia do mês.

b) Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, excluindo-se os dias não
úteis.

IDECAN /  IF-AM / 2019
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c) Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se
suspendem.

d) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair
em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

e) Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

IDECAN /  IF-AM / 2019

18. De acordo com a Lei 9.784/99, assinale a alternativa correta a respeito do
impedimento e da suspeição no processo administrativo.

a) A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.

b) O indeferimento de alegação de impedimento deverá ser objeto de recurso com
efeito suspensivo.

IDECAN /  IF-AM / 2019
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c) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que esteja
litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge,
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau.

d) Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou
inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges,
companheiros, parentes e afins até o quinto grau.

e) O indeferimento de alegação de suspeição não poderá ser objeto de recurso.

IDECAN /  IF-AM / 2019

19. A respeito do processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal (Lei 9.784/99), assinale a alternativa correta.

a) Considera-se órgão, nos termos da Lei 9.784/99, a unidade de atuação dotada de
personalidade jurídica.

b) As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses
difusos, são legitimadas como interessados no processo administrativo.

IDECAN /  AGU / 2019
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c) Considera-se entidade, nos termos da Lei 9.784/99, a unidade de atuação integrante
da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta.

d) São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezesseis anos.

e) Não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos.

IDECAN /  AGU / 2019

LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
(LEI N° 9.784/1999)

Prof. Marcos Girão
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20. Considerando-se a Lei nº 13.869/2019, sobre os crimes e as penas de abuso de autoridade,
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou
sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, terá pena de _________________.

a) detenção, de um a quatro anos, e multa

b) multa, apenas

c) detenção, de quatro a oito anos, apenas

d) detenção, de um a quatro anos, apenas

e) detenção, de quatro a sete anos, e multa

OBJETIVA /  PREF. DE CASCAVEL - PR / 2021

21. Está preconizado no art. 2º da Lei nº 13.869/19, “é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade
qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território,
compreendendo, mas não se limitando a”:

I. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas.

II. Membros do Poder Legislativo.

III. Membros do Poder Executivo.

IV. Membros do Poder Judiciário.

V. Membros do Ministério Público.

VI. Membros dos tribunais ou conselhos de contas.

EDUCA  /  PREF. DE CABEDELO - PB / 2020



30 /0 7 /2 0 2 1

94

Estão CORRETAS:

a) III, IV, V e VI.

b) I, II, V e VI.

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

d) I, II, III, IV, V e VI.

e) II, III, IV, V e VI.

EDUCA  /  PREF. DE CABEDELO - PB / 2020

22. Incorre em crime de abuso de autoridade o agente público que, no exercício de
suas funções, por mera satisfação pessoal:

I- adentra imóvel alheio contra a vontade do ocupante;

II- adentra imóvel alheio para prestar socorro a pessoa ferida que se encontra no
interior do imóvel;

III- coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a
imóvel ou suas dependências.

IBADE / PREF. DE CARIACICA - ES / 2020
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Considerando as assertivas acima, estão corretas:

a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

IBADE / PREF. DE CARIACICA - ES / 2020

23. TICIO, agente penitenciário, em determinado dia está trabalhando com MEVIO, servidor
administrativo cedido pela prefeitura, quando chegam policiais e entregam um preso de nome
PEDRO, informando que havia uma determinação administrativa de encaminhamento daquele
preso. Ocorre que não apresentam nenhum documento, os policiais informam que iriam
encaminhar em poucas horas a documentação. TICIO e MEVIO recebem o preso. Como era
hora do almoço, deixam o local na responsabilidade de Antônio que é amigo dos dois.
ANTÔNIO é um lavador de carros que eventualmente faz a limpeza da viatura do presídio, mas,
neste dia, estava sendo insultado pelo preso PEDRO, aproveita então que está sozinho,
causando lesão grave no preso. Marque a alternativa CORRETA.

a) O agente penitenciário deve receber o preso, devendo fazer constar em livro o horário de
recebimento do mesmo.

NUCEPE / SEJUS-PI / 2016
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b) O agente deve receber o preso e providenciar a realização do exame de corpo de delito.

c) Para a lei de abuso de autoridade apenas TICIO é autoridade nesta situação descrita.

d) Antônio responde pelo abuso de autoridade mesmo não sendo funcionário público.

e) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa e civil, sendo cabível ao
caso apenas uma sanção administrativa de advertência a ANTONIO e a TICIO.

NUCEPE / SEJUS-PI / 2016

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
(LEI N° 9.099/1995)

Prof. Marcos Girão
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24. Em relação ao procedimento previsto na Lei no 9.099/1995 acerca de juizados
especiais criminais, levando em consideração a fase preliminar do procedimento,
suponha que o autor do fato e a vítima consigam estabelecer um diálogo e decidam
realizar a composição civil dos danos. Considerando as disposições dessa lei, quanto à
composição civil dos danos, assinale a alternativa correta.

a) O referido instituto, em qualquer caso, encerra o procedimento criminal na sua
totalidade, impedindo a sequência da instrução criminal.

b) A audiência preliminar do procedimento em que for realizada eventual composição
civil dos danos será, obrigatoriamente, presidida apenas por juiz togado.

IADES /  CFO – PM-PA / 2020

c) A eventual representação criminal do ofendido, caso seja necessária, somente
poderá ser dada até o momento anterior ao da composição civil dos danos.

d) Caso a composição civil dos danos ocorra, o acordo homologado acarreta a
renúncia ao direito de queixa ou representação.

e) A composição civil dos danos prescinde de homologação judicial para produzir
efeitos.

IADES /  CFO – PM-PA / 2020
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25. A aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, conhecida como
“transação penal”, tal qual prevista no art. 76, parágrafo 2° da Lei n° 9.099/95, não
será admitida se ficar comprovado

a) que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

b) ter sido o agente beneficiado anteriormente pela aplicação de pena restritiva ou
multa na mesma modalidade de “transação penal”.

VUNESP /  TJ-RJ  / 2019

c) ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime ou contravenção, à
pena privativa de liberdade transitada em julgado.

d) ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime ou contravenção, a
pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.

e) não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem
como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

VUNESP /  TJ-RJ  / 2019
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26. Assinale a alternativa cuja pena, hipoteticamente, atrairia a competência dos
Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

a) Detenção de 1 a 3 anos.

b) Prisão simples de 2 a 4 anos, e multa.

c) Detenção de 2 a 4 anos, e multa.

d) Reclusão de 1 a 3 anos, e multa.

e) Reclusão de 1 a 2 anos

VUNESP / TJ-RS / 2019

27. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem
competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de
menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. O Juizado
Especial Criminal está regulado pela Lei nº 9.099/1995. No que se refere ao
Procedimento nos Juizados Especiais Criminais, segundo a referida Lei, é correto
afirmar que

a) todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o
Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

b) a sentença, que deverá conter o relatório, mencionará os elementos de convicção do
Juiz.

INSTITUTO AOCP / PC-ES / 2019
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c) em nenhuma hipótese poderá ser oferecida queixa oralmente.

d) da decisão de rejeição da denúncia ou queixa não caberá apelação.

e) em sede de Juizados Especiais Criminais não cabem Embargos de Declaração, em
razão do princípio da celeridade processual que rege o procedimento.

INSTITUTO AOCP / PC-ES / 2019

1 2 3 4 5

B E C E E

6 7 8 9 10

A D E A B

11 12 13 14 15

A E C B E

16 17 18 19 20

B B A E A

21 22 23 24 25

D C D D E

26 27

E A

Gabarito
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PERÍCIAS E PERITOS

Prof. Paulo Bilynskyj

Perícias e peritos

• Perito Oficial = médico legista e perito criminal (portadores de diploma de curso 
superior).

• Na falta de perito oficial = 2 pessoas idôneas com curso superior e que prestem 
compromisso.

EXAME DE 
CORPO DE 

DELITO

Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.

Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela
evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no
auto.

Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver,
quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a
causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma
circunstância relevante.
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Prof. Paulo Bilynskyj

Perícias e peritos
São considerados documentos médico-legais (ou médico-judiciários ou atos médico-
legais):

a. Notificações compulsórias: comunicações que o médico é obrigado a fazer às autoridades
competentes por razões sociais ou sanitárias.

b. Relatório médico-legal: narração minuciosa da perícia realizada.
 Laudo : quando redigido pelo próprio perito
 Auto: quando é ditado ao escrivão

c. Parecer médico-legal: documento emitido com base no relatório médico-legal. Tem lugar
quando há divergência na interpretação do que foi coletado durante a realização da
perícia.

d. Atestado: é a afirmação, por escrito, de um fato médico e suas consequências ou de um
estado de sanidade.

e. Depoimento oral: são os esclarecimentos prestados de forma oral pelo perito, no inquérito
policial ou durante o processo.

TRAUMATOLOGIA FORENSE
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Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica

Instrumento Exemplo

Perfurante Agulha

Cortante Navalha

Contundente Taco de 
baseball

Perfuro-cortante Punhal

Corto-
contundente

Machado

Perfuro-
contundente

Projétil de arma 
de fogo

contusa

Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica

• Feridas contusas

“Espectro equimótico de Legrand du Saulle”: 
Vermelha: 1º dia;
Violácea: 2º - 3º dia;
Azulada: 4º - 6º dia;
Esverdeada: 7º - 10º dia;
Amarelada: 10º - 15º dia
Normal: de 15º - 20º dia.
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Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica

• Feridas incisas

O ferimento tem sangramento em abundância porque os vasos estão abertos. As feridas
incisas caracterizam-se por terem as bordas regulares, nítidas e lisas; ausência de outros
vestígios traumáticos em torno da lesão; regularidade do fundo da ferida a qual não
apresenta pontes de tecido nem regiões mortificadas, predominando a extensão sobre a
profundidade, sendo certo que a profundidade é maior no terço inicial, superficializando-se
a seguir, terminando em uma escoriação linear (cauda de escoriação ou de rato). Essa cauda
nos diz onde o instrumento saiu (onde foi o final do movimento do golpe).

Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica

Feridas incisas (recebem nome específico a depender da localização)
1. Esgorjamento – ferimento na face anterior e lateral do pescoço.
2. Degola – ferimento profundo na parte posterior do pescoço.
3. Decapitação – é a secção total do pescoço.
4. Esquartejamento: Separação do corpo em quatro partes. 
5. Espostejamento: Separação do corpo em diversas partes irregulares.
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Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica

• Feridas punctórias

Os princípios de Filhós e Langer nos dizem que:

 Feridas causadas por instrumentos perfurantes têm aspecto
semelhante àquelas causadas por instrumentos perfuro
cortantes de dois gumes ou têm formato de botoeira (1º Lei –
Filhós – Semelhança)

 Feridas causadas por instrumentos perfurantes têm sempre a
mesma direção, ficando as linhas de força paralelas entre si.
(2ª Lei - Filhós – Paralelismo)

Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica

ORIFÍCIO DE ENTRADA ORIFÍCIO DE SAÍDA
Regular Dilacerado

Invaginado Evertido
Proporcional ao projétil Desproporcional ao projétil 

Com orlas e zonas Sem orlas e zonas

• Feridas perfuro-contusas

Diferenças entre orifício de entrada e orifício de saída
(via de regra)
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Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica

1. À longa distância

 Orla de escoriação ou de Fisch
 Orla de enxugo ou alimpadura
 Orla ou auréola equimótica
 O orifício de entrada

apresentará diâmetro menor
que o do projétil, forma
arredondada ou ovalar e bordas
reviradas para dentro.

2. À curta distância:

 Orla de escoriação ou Anel de Fisch
 Orla de enxugo ou alimpadura
 Orla ou auréola equimótica
 Zona de tatuagem
 Zona de esfumaçamento ou de tisnado
 Zona de chamuscamento

Prof. Paulo Bilynskyj

Energia mecânica
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Prof. Paulo Bilynskyj

Energia térmica
Classificação das queimaduras (HOFFMAN):

 1º GRAU: ERITEMA OU RUBEFAÇÃO (vermelhidão). A pele apresenta edema e aumento da
temperatura local. A pele descasca de 3 (três) a 4 (quatro) dias. Ex.: queimadura do sol. Esse
eritema também é chamado de “Sinal de Christinson”.

 2º GRAU: FLICTENAS (BOLHAS) OU VESICAÇÃO. São as chamadas “bolhas” contendo líquido
amarelado rico em proteínas (exudato). Também é chamado de “Sinal de Chambert”.

 3º GRAU: ESCARIFICAÇÃO. A queimadura vai da pele ao plano muscular gerando uma placa
de necrose dura e de cor preta que, ao ser retirada, deixa uma úlcera (ferida). Geralmente a
cicatrização se dá colocando enxerto, porém em razão da retração na pele fica uma cicatriz
chamada sinéquia. São as chamadas escarificarão do derma, elas não se curam, se cicatrizam.

 4º GRAU: CARBONIZAÇÃO: nesse caso a queimadura atinge o osso, poderá ser total ou
parcial. A queimadura pode destruir todo o corpo de forma generalizada, permanecendo
alguns tecidos que permitem a identificação, a carbonização total é rara, pois exigem longo
tempo exposto ao fogo como no caso de incineração em que haverá destruição dos tecidos.

Prof. Paulo Bilynskyj

Energia térmica

 Agentes Térmicos:

 Chama: além do corpo, as roupas também são carbonizadas, com tendência de
baixo para cima.

 Gases ou vapores superaquecidos: atingem as partes descobertas do corpo.
 Líquidos escaldantes: queimaduras de cima para baixo (o líquido escorre). Se o

indivíduo estiver deitado o lado de baixo ficará protegido.
 Sólidos: metálico. Ex. ferro em brasa, ferro de passar.
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Prof. Paulo Bilynskyj

Energia química

• Ação interna

Produzida por substância que ingeridas, inaladas ou em contato com a pele causam
danos à saúde ou à vida.

Nesses casos a respiração dos tecidos é afetada podendo se observar a cianose (a
pessoa fica roxa). A morte acontece em razão de edema pulmonar e parada
respiratória.

Prof. Paulo Bilynskyj

Energia química

• Ação Externa

É a causada pelos cáusticos (substância ácida e básica) que coagulam ou liquefazem os
tecidos. As substâncias que coagulam (ácidos) produzem escaras secas, endurecidas e
com cores diferentes (cor característica de cada substância). As substâncias que
liquefazem (básicas como soda cáustica) produzem escaras úmidas, amolecidas e
translucidas.

Obs.: VITRIOLAGEM: ação criminosa de jogar ácido (óleo de vitríolo=ácido sulfúrico)
na vítima.
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TANATOLOGIA FORENSE

Prof. Paulo Bilynskyj

Tanatologia forense

Imediatos Inconsciência

Insensibilidade

Imobilidade

Parada da Respiração

Parada da Circulação

Consecutivos
(LAR)

Lividez (Hipóstases)

Algidez

Rigidez
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Prof. Paulo Bilynskyj

Tanatologia forense
Tardios Destrutivos Autólise

Maceração

Putrefação Coloração

Gasoso ou Enfisematoso

Coliquativo ou de Liquefação

Esqueletização

Tardios 
Conservadores

Mumificação

Saponificação

Calcificação

Corificação

Prof. Paulo Bilynskyj

Tanatologia forense

Menos de 2h
•Corpo flácido, quente e sem livores

De 2 a 4h
•Rigidez na nuca e mandíbula, esboço de livores e

esvaziamento das papilas oculares no fundo de
olho

De 4 a 6h
•Rigidez dos membros superiores, da nuca e da

mandibula, livores relativamente acentuados e anel
isquêmico de 1/2 do diâmetro papilar no fundo de olho

Mais de 8 e menos de 16h
•Rigidez generalizada, manchas de hipóstase, não

surgimento da mancha verde abdominal e
desaparecimento das artérias do fundo de olho

Mais de 16 e menos de 24h
•Rigidez generalizada, esboço de mancha verde

abdominal, e reforço da fragmentação venosa e
desaparecimento das artérias do fundo de olho

De 24 a 48h
•Presença de mancha verde abdominal,

início de flacidez e papilas e máculas
não localizáveis no fundo de olho

De 48 a 72h
•Extensão da mancha verde

abdominal e fundo de olho
reconhecível só na periferia

De 72 a 96h
•Fundo de olho irreconhecível

Mais de 3 anos
•Esqueletização completa
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ASFIXIOLOGIA FORENSE

Prof. Paulo Bilynskyj

Asfixiologia forense

• Sufocação direta

Consiste na asfixia causada pelo impedimento da entrada de ar por obstáculo nos orifícios
externos (nariz e boca) ou nas vias aéreas superiores (antes de chegar ao pulmão). Existem
quatro modalidades de sufocação direta:

a) Oclusão dos orifícios externos respiratórios (narinas e boca)
b) Oclusão das vias respiratórias
c) Soterramento: obstrução direta das vias respiratórias quando a vítima se encontra
mergulhada num meio sólido ou empoeirado
d) Confinamento: A asfixia se dá em razão do enclausuramento do indivíduo em
espaço restrito ou fechado, sem renovação do ar atmosférico, o que implica no
esgotamento do oxigênio e aumento gradativo do gás carbônico
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Prof. Paulo Bilynskyj

Asfixiologia forense

• Sufocação indireta

A sufocação indireta se dá pela compressão do tórax ou eventualmente do tórax e 
abdome, em grau suficiente para impedir os movimentos respiratórios e ocasionar a 
morte por asfixia.

É possível que em caso de sufocação indireta não se tenham sinais de asfixia, porém
quando presentes, geralmente podemos notar a máscara equimótica de
Morestin ou cianose cérvico-facial,de Le Dentut, ocasionada pela estase venosa da
veia cava superior consequente à compressão torácica.

Prof. Paulo Bilynskyj

Asfixiologia forense

Estrangulamento Enforcamento

Sulco horizontal Sulco oblíquo ascendente 

Múltiplo Único

Contínuo Descontínuo por interrupção do nó

Uniforme Mais profundo na parte central da alça

*Referidas características podem variar

Esganadura: Consiste na asfixia mecânica por constrição anterolateral do
pescoço, impeditiva da passagem do ar atmosférico pelas vias aéreas,
promovida diretamente pela mão do agente ou outra parte do corpo.
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Prof. Paulo Bilynskyj

Asfixiologia forense

• Afogamento

Modalidade de asfixia mecânica que ocorre em decorrência da penetração
de líquidos nas vias respiratórias, por permanência da vítima imersa (totalmente ou não)
em meio líquido.

O indivíduo pode vir a afogar-se no próprio sangue (afogamento interno), como no
esgorjamento; ou pelo conteúdo estomacal regurgitado.

 Afogados branco: quando não há líquido nos pulmões, uma vez que a morte se deu
por parada cardíaca reflexa (morte por inibição).

 Afogados azul: a morte se deu pela entrada de líquido nos pulmões, ou seja por
asfixia.

TOXICOLOGIA FORENSE
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Prof. Paulo Bilynskyj

Toxicologia forense
Psicoléptica Psicoanaléptica Psicodisléptica

Deprime a atividade mental Estimula o sistema nervoso central, 
aumentando a vigília, causando 

insônia

Perturba a atividade mental e gera 
distorção da realidade (delírios), 

alucinações, ilusões, estados 
confusionais e despersonalização.

Morfina, heroína, codeína, china-
White, *ÁLCOOL

Cocaína, crack, merla Maconha, mescalina, Santo Daime, 
LSD, Ecstasy

Euforia; Disposição; Alegria;
Sonolência; Sensação de 

tranquilidade; Analgesia; Miose 
(contração da pupila) – ao 

contrário da cocaína por exemplo, 
que produz midríase (dilatação da 

pupila)

Vive o presente; Euforia; Bem-
estar; Dificuldade de demonstrar 

emoções; Delírios de perseguição; 
Excitação; Insônia; Emagrecimento;  

Impotência; e Frigidez.

Aguça os sentidos; Altera o senso 
de percepção; Aumento dos 

batimentos cardíacos; Ansiedade;  
Olhos avermelhados por causa  da 

dilatação dos vasos sanguíneos 
oculares;  Boca seca; Alteração da 

memória; e Alteração da 
capacidade de orientação

SEXOLOGIA FORENSE
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Prof. Paulo Bilynskyj

Sexologia forense

 DOLISMO: Esta expressão é oriunda de um anglicismo (doll = boneca) e
caracteriza-se pela atração que o indivíduo tem por bonecas e manequins,
mirando-as ou exibindo-as, ou até mesmo chegando à relação sexual com elas.

 UROLAGNIA: É o prazer sexual pela excitação de ver alguém no ato da micção ou
apenas em ouvir o ruído da urina ou ainda urinando sobre a parceira ou esta
sobre o parceiro. É também chamado de undinismo.

 COPROFILIA: Também chamada escatofilia, é a perversão em que o ato sexual se
prende ao ato da defecação ou ao contato das próprias fezes.

 CLISMAFILIA: Caracteriza-se esta preferência sexual pelo prazer obtido pelo
indivíduo que introduz ou faz introduzir grande quantidade de água ou líquidos
no reto, sob a forma de enema, lavagem ou clister.

Prof. Paulo Bilynskyj

Sexologia forense

 VAMPIRISMO: Forma rara de transtorno da sexualidade, caracterizando-se pelo
modo de satisfação erótica quando na presença de certa quantidade de sangue,
ou, em algumas vezes, obtida através de mordeduras na região lateral do
pescoço.

 EDIPISMO: É a tendência ao incesto, isto é, o impulso do ato sexual com parentes
próximos.

 FROTTEURISMO: O termo “Frotteurismo” deriva da palavra francesa “frotter”
(esfregar) ou frotteur (aquele que faz fricção). É uma desordem caracterizada
pela excitação sexual intensa e recorrente resultante de tocar ou se esfregar em
uma pessoa que não consentiu com esse ato. Esse desejo pode ser realizado na
esfera fantasiosa ou real, ambas caracterizando o transtorno.
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Prof. Paulo Bilynskyj

Sexologia forense

 NECROFILIA: Um dos tipos mais torpes de perversão sexual é a necrofilia.
Manifesta-se pela obsessão e impulsão de praticar atos sexuais com cadáveres.
Muitos desses indivíduos chegam a penetrar nos cemitérios e violar os corpos
retirados dos túmulos. Outros se satisfazem com o ato de masturbar-se diante do
cadáver.

 SADISMO: É o desejo e a satisfação sexual realizados com o sofrimento da pessoa
amada, exercido pela crueldade do pervertido, indo muitas vezes até a morte.

 MASOQUISMO: É o prazer sexual infligido pelo sofrimento físico ou moral. O
nome é devido a Leopold von Sacher-Masoch, escritor polonês, nascido em
Galícia, que sofreu e descreveu esta perversão.

 PIGMALIANISMO É o amor desvairado pelas estátuas. É também conhecido como
agalmatofilia.

Prof. Paulo Bilynskyj

Sexologia forense

 COPROLALIA: Esta aberração consiste na necessidade de alguns indivíduos em
proferir ou ouvir de alguém palavras obscenas a fim de excitá-los. Tais palavras
poderão ser ditas antes do coito, no sentido de se estimularem sexualmente.

 ZOOFILISMO: ou coitus bestiarum, é a satisfação sexual com animais domésticos.
Indivíduos portadores desta aberração muitas vezes são impotentes com mulheres.
Realizam-se sexualmente com galinhas, patos, cavalos, vacas ou cabras.

 PEDOFILIA: também conhecida como paidofilia, efebofilia ou hebefilia, é um
transtorno da sexualidade que se caracteriza por uma predileção sexual primária
por crianças ou menores pré-púberes, que vai dos atos obscenos até a prática de
atentados violentos ao pudor e ao estupro, denotando sempre graves
comprometimentos psíquicos e morais de seus autores.
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OBRIGADO

Prof. Paulo Bilynskyj

Criminalística - PEFOCE

Prof. Alexandre Herculano
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Conceitos

Criminalística

A Criminalística é uma ciência que tem por objetivos:
 dar a materialidade do fato típico, constatando a ocorrência do ilícito penal;
 verificar os meios e os modos como foi praticado um delito, visando fornecer a

dinâmica do fenômeno;
 o reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais extrínsecas;
 indicar a autoria do delito, quando possível;
 interpretar os elementos que conduzam à identificação do agente;
 elaborar a prova técnica, através da indiciologia material.

Criminalística
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Princípios fundamentais

 Princípio da Observação;

 Princípio da Análise;

 Princípio da Interpretação;

 Princípio da Descrição;

 Princípio da Documentação.

Criminalística

Locais de crimes  

Criminalística



30 /0 7 /2 0 2 1

12 1

Quanto ao ambiente:

 Local interno;

 Local externo;

 Locais Relacionados.

Criminalística

Quanto à natureza do fato criminoso:
 Local de Homicídio
 Local de Suicídio
 Local de Crime de Trânsito
 Local de Arrombamento
 Local de Incêndio
 Local de Explosão
 Local de Dano
 Local de crime contra o Meio Ambiente

Criminalística
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Quanto à preservação:

Local idôneo (preservado ou não violado);

Local inidôneo (não preservado ou violado):
. 

Criminalística

Quanto à disposição dos vestígios:

Local imediato;

Local mediato;

Local relacionado. 

Criminalística
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Criminalística

Locais de crimes contra a pessoa

Criminalística
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Os principais vestígios encontrados em locais dos crimes contra pessoa
são:
 desconhecidos, drogas, etc;
 pegadas e marcas de ferramentas;
 fluidos corporais (sangue, esperma, saliva, vômito);
 cabelo e pelos;
 armas ou evidência, furos de bala, cartuchos);
 agendas telefônicas, documentos eletrônicas e identificadores de

chamadas);
 sinais de luta;
 sinais de violência;
 tipos de ferimentos.

Criminalística

Locais de crime contra o patrimônio

Criminalística
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Os principais vestígios encontrados em locais de crime contra o
patrimônio:
 impressões digitais;
 objetos abandonados;
 móveis e objetos desarrumados;
 Imagens de circuito de TV;
 vidros quebrados;
 ferramentas e suas marcas de arrombamento;
 cartuchos deflagrados;
 vestígios biológicos;
 marcas de escaladas;
 pegadas e marcas de pneus;
 marcas de objetos furtados;
 depoimentos de pessoas.

Criminalística

Locais de crime de trânsito

Criminalística
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Os principais vestígios encontrados em locais de crime de trânsito:
 Presença ou ausência de marcas de arrasto, derrapagem e frenagem;
 Posição de impacto;
 Marcas de fricção;
 Marcas de sulcagem;
 Desfragmentação;
 Condições inadequadas de veículos;
 Inadequação ou Falta de sinalização;
 Condições inadequadas de rodovias;
 Objetos dentro dos veículos;
 Pneus estourados;
 Peças danificadas;
 Condições físicas dos condutores;
 Fluidos;
 Crostas;
 Sangue.

Criminalística

Noções de Balística Forense

Criminalística
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Divisão da Balística Forense

 Balística interna

 Balística externa

 Balística dos efeitos

Criminalística

Classificação das armas de fogo quanto à alma do cano: As armas de porte
individual, também conhecidas por armas leves, dividem-se em dois grandes grupos:
as com canos de alma lisa (parte interna do cano da arma) e as com canos de alma
raiada.

As armas com cano de alma raiada são aquelas que utilizam cartuchos de munição
com projéteis unitários e podem ser curtas (revólveres, garruchas, pistolas etc.) ou
longas (carabinas, fuzis etc.). As armas com cano de alma lisa são as que utilizam
cartuchos de munição com projéteis múltiplos, geralmente usadas para caça
(espingardas) ou tiro esportivo.

Criminalística
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Classificação das armas de fogo quanto à mobilidade e ao uso: Tocchetto ensina que na
classificação quanto à mobilidade, as armas de fogo são classificadas em quatro grupos:
fixas, móveis, semiportáteis e portáteis.
A arma é fixa quando permanece montada num determinado suporte, tendo apenas
possibilidade de deslocamentos nos planos vertical e horizontal, como ocorre com os
canhões e metralhadoras antiaéreas, nos navios de guerra.
É móvel quando a arma pode ser deslocada de sua posição para outra, mediante tração
animal, motora ou automotriz.
Será semiportátil quando, dividida em arma e suporte (morteiro de infantaria e
metralhadora pesada, por exemplo) possa ser facilmente deslocada por dois homens.
Finalmente, será portátil a arma que possa ser facilmente conduzida por um único
homem.

Criminalística

LESÕES PRODUZIDAS POR ARMA DE FOGO

Criminalística
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Noções de Documentoscopia

Criminalística

Documentoscopia é a disciplina relativa à aplicação prática e metódica dos conhecimentos

científicos ao exame de documentos.

Surgiu e criou corpo dentro da Criminalística, que cogita do reconhecimento e análise dos

vestígios extrínsecos relacionados com o crime ou com a identidade de seus participantes

A documentoscopia tem seu início pela Grafoscopia e, com o avanço da tecnologia, passa a

cuidar também das fraudes verificadas em documentos produzidos mecanicamente e/ou de

outras formas que não a escrita manual. Hoje, temos uma infinidade de documentos que são

produzidos por meios eletrônicos, que também estão sujeitos a fraudes.

Criminalística
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As adulterações documentais podem ocorrer de três formas: substrativas, aditivas e

mistas. As substrativas podem ocorrer pelo processo de mutilação ou por rasuras. Por sua

vez as rasuras podem ser feitas por métodos mecânicos ou químicos (utilização de

reagentes químicos). Especificando maias ainda esta classificação, temos que as

adulterações substrativas por rasura mecânica podem ser abrasivas (utilização de borracha

de apagar) ou por raspagem (utilização de lâminas para subtrair a substância gráfica). As

aditivas, o próprio nome está a dizer, ocorre pelo acréscimo de alguma coisa ao

documento original. Estes acréscimos podem ser traços, símbolos, vocábulos ou textos. E a

forma mista é adulteração documental emprega partes de cada uma daquelas feitas por

subtração e adição.

Criminalística

“Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra,
observar-se-á o seguinte:
I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se
for encontrada;
II - para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa
reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre
cuja autenticidade não houver dúvida;
III - a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que
existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se
daí não puderem ser retirados;
IV - quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a
autoridade mandará que a pessoa escreva o que Ihe for ditado. Se estiver ausente a
pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em
que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever.”

Criminalística
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Criminalística

Noções de Identificação Veicular

Criminalística
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Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados NO
MÍNIMO com os caracteres VIS (número sequencial de produção) podendo ser, a
critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 0,2 mm, quando
em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua
remoção ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de
tentativa de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:
1. na coluna da porta dianteira lateral direita;
2. no compartimento do motor;
3. em 01 dos para-brisas e em 01 dos vidros traseiros, quando existentes;
4. em pelo menos dois 02 de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados
os quebra-ventos.

Criminalística

Criminalística
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Após o registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal (DETRAN), cada veículo será identificado por Placas de
Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira.

No caso dos reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores,
cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores
destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar
trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão
identificados apenas pela PIV traseira.

Criminalística

 A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, na cor
branca com uma faixa na cor azul na margem superior, contendo ao lado
esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao
centro o nome BRASIL;

 O padrão de estampagem é composto de 7 caracteres alfanuméricos, em alto
relevo, na sequência LLLNLNN, com espaçamento equidistante e combinação
aleatória, distribuída e controlada pelo DENATRAN. O caracter “L” refere-se à
letra, e o caracter “N” refere-se ao numeral;

 O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado por
meio de filme térmico aplicado por calor (hot stamp);

 A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será determinada de acordo com o uso
dos veículos.

Criminalística
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Criminalística

Fonte da Combinação Alfanumérica:
 "Tipologia: FE Engschrift;
 Altura (h): 53mm, para motocicletas, motonetas, ciclomotores,

cicloelétricos, triciclos e quadriciclos; 65mm, para os demais
veículos;

 Largura: conforme Figuras abaixo;
 Espessura do traço: proporcional ao padrão da tipologia;
 Fonte do Nome do País (BRASIL): Gill Sans Standard Bold

Condensed 50 Interletrado."

Criminalística
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Criminalística

OBRIGADO!
Prof. Alexandre Herculano
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Noções de Lab de Análises Forenses
Revisão de tópicos importantes, noções experimentais, normas de segurança, estoque e incompatibilidade de
reagentes e resolução de questões

Prof. Diego Souza

Principais apostas para Auxiliar de Perícia
 Soluções (concentrações e noções prática)

 Análise volumétrica e balanceamento (cobrança indireta)

 Normas de segurança em laboratórios

 Estocagem de reagentes químicos

 RDC 222/2018 (Gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde)

 Uso e conservação de aparelhagem comum de laboratório (balanças, agitador
magnético, estufa, banho-maria, autoclave)
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Segurança no laboratório

 Risco: perigo de exposição a agentes ou situações

 Toxicidade: efeito nocivo ao organismo

 Acidentes: situações não programadas >> danos

 Normas de segurança no laboratório: um conjunto de medidas
empregadas a fim de diminuir acidentes e eliminar condições inseguras do
ambiente.

Óculos

Luvas

Jaleco

Sapato
Calças

Principais normas de segurança em Lab
1. Conheça previamente os riscos que as substâncias a serem utilizadas podem causar
e como agir em situação de acidente, essas informações estão disponíveis na ficha de
informação de segurança para produtos químicos (FISPQ).

2. Evite trabalhar sozinho no laboratório.

3. Use trajes adequados no laboratório. Esteja sempre de jaleco, calça comprida,
sapatos fechados, óculos de proteção e cabelos presos.

4. Nunca coma, beba ou fume no laboratório.

5. Evite brincadeirinhas dentro do laboratório, evitando, dessa forma, acidentes.

6. Não leve a mão aos olhos e/ou boca enquanto estiver manuseando produtos
químicos. Lembre-se de lavar bem a mão, os braços e o rosto após finalizar seus
trabalhos.
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EPI – Equipamento de proteção individual

Jaleco de algodão

Óculos de proteção

Protetor facial

Máscara descartável

Máscara respiratória contra gases e 
vapores

EPI – Equipamento de proteção individual

Luva de látex

Luva nitrílica

Luva de fibra
de vidroLuva de borracha Luva de fio Kvlar

Luva de nylon
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Principais normas de segurança
7. Evite usar lente de contato dentro do laboratório, pois há solventes orgânicos
voláteis capazes de “derreter” a lente sobre o olho, produzindo uma adesão do material
que é praticamente irreversível.

8. Nunca acenda um bico de gás (bico de Bunsen) caso alguém no mesmo laboratório
que você esteja trabalhando com alguma substância volátil inflamável, como os
solventes orgânicos.

9. Nunca aqueça tubos de ensaio com a boca virada
para você ou outra pessoa. O líquido no interior do
tubo pode supitar (espirrar violentamente) para fora
do recipiente e atingir as pessoas.

10. Use a capela de exaustão para manusear de
reagentes químicos perigosos, incluindo inflamáveis
quando aquecidos, e durante reações químicas que
possam liberar gases ou vapores.

EPC – Equipamento de proteção coletiva

Extintor

Chuveiro de emergência
com lava olhos

Capela de exaustão
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Principais normas de segurança em Lab
11. Nunca pipete (puxe o líquido para o interior da pipeta) com a boca. Para tanto, utilize peras de
borracha

12. Não utilize vidrarias quebradas ou trincadas, ainda mais quando for necessário submetê-las ao
aquecimento ou sistemas a vácuo.

13. Etiquete todos os frascos contendo reagentes ou descartes, evitando, desta forma, confusões.

14. Conheça a localização do extintor de incêndio, da ducha e do lava-olhos. Você poderá precisar
desses equipamentos durante uma urgência.

15. Mantenha o laboratório, bancadas e os materiais sempre limpos.

16. Após o término do dia de trabalho, verifique se as torneiras de água e de gás estão fechadas e se
os aparelhos elétricos estão fora da tomada.

17. Planeje sua ida ao laboratório! É muito importante que você conheça bem o que está fazendo.

IDECAN - Téc. Química - CNEN - 2014
As técnicas gerais de segurança em laboratórios têm procedimentos adequados para trabalhos com vidraria,
equipamentos gerais, equipamentos elétricos, operações em capelas, entre outros. Acerca dessas técnicas gerais,
assinale a afirmativa INCORRETA.

A) Somente utilizar sistemas a vácuo, usando uma proteção frontal e nunca fazer vácuo rapidamente em equipamentos
de vidro.

B) Nunca manipular produtos tóxicos sem se certificar da toxidez destes compostos, bem como dos mecanismos de
intoxicação e, além disso, só trabalhar com produtos tóxicos na capela.

C) Nunca acender um bico de Bunsen sem antes verificar e eliminar: vazamentos; dobras em tubos de gás, ajustes
inadequados entre o tubo de gás e suas conexões; e, existência de materiais inflamáveis ao redor do bico.

D) Trabalhar com líquidos inflamáveis que exijam aquecimento somente dentro de uma capela e utilizar protetor facial,
além da luva de amianto, se houver necessidade de agitar frascos fechados contendo líquidos inflamáveis e/ou voláteis.

E)Colocar todos os equipamentos e reagentes na capela antes de iniciar os seus trabalhos. Preparar todo o experimento,
montar os equipamentos e iniciar as atividades. Depois, deixar a capela ligada durante todo o experimento.
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Dispersões e soluções
Dispersão é um sistema composto por um disperso e um dispersante

Soluções: o que preciso saber?
Entender o que é soluto, solvente e solução (mistura homogênea)

Coeficiente de solubilidade

Cálculos de concentração e tipos de concentração

C
m

V
 M

n

V
 M

m

MM V




soluto soluto

solução soluto solvente

m m

m m +m
T  

soluto soluto
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IDECAN - Téc Lab - IFPB - 2019
Assinale a molalidade de uma solução preparada pela dissolução de 5,0g de glicose
(C6H12O6) em 50mL de água destilada.

A) 0,27 mol.kg-1

B) 0,54 mol.kg-1

C) 0,05 mol.kg-1

D) 0,1 mol.kg-1

E) 1,2 mol.kg-1

Soluções: o que preciso saber?
Quanto à condução de corrente elétrica:

 Solução molecular ou não-eletrolítica

 Solução iônica ou eletrolítica

Quanto à concentração:

 Solução diluída

 Solução concentrada
Ligação iônica Ligação covalente

Ametais e ametais
Ametais e Hidrogênio

Hidrogênio e Hidrogênio

Ametais e metais
Hidrogênio e metais
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Estratégias e cuidados gerais no preparo de soluções
1) Cálculos prévios:

2) Secagem:

3) Pesagem

3) Diluição (evitar aquecimento de
vidrarias volumétricas)

5) Aferição do menisco

6) Homogeneização

7) Padronização da solução

Soluções cujos solutos são reagentes voláteis (ex: ácidos
inorgânicos fortes), reagentes higroscópicos (ex: bases fortes)
ou reagentes instáveis (ex: solução contendo cátion ferroso
Fe2+) devem ser padronizadas caso seja necessário determinar
sua concentração exata.

Diluição de soluções 1 1 2 2C V  = C V 

f como uma razão das concentrações 
inicial e final 

f como uma razão dos volumes inicial 
e final 

inicial

final
f C

C
  final

inicial
f V

V
  

 

Fator de diluição (f)

concentração determinada
fc

concentração teórica


Fator de correção (fc)

Exemplo
0,029

fc 0,9667
0,030
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IFMT - Técnico de Laboratório/Química - IFMT - 2019
Um técnico de laboratório preparou 500 mL de uma solução de NaOH utilizando 16,0 gramas
do soluto. A partir desta solução, ele retirou uma alíquota de 50 mL e transferiu para um
balão volumétrico de 250 mL. Após completar o volume com água destilada, qual foi a
concentração molar obtida na solução diluída?

Massas atômicas: Na = 23; O = 16; H = 1.

(A) 1,60 mol∙L-1

(B) 0,80 mol∙L-1

(C) 4,00 mol∙L-1

(D) 0,16 mol∙L-1

(E) 0,40 mol∙L-1

ESTOQUE DE REAGENTES QUÍMICOS
Ao armazenar substâncias químicas, considerar:

 Sistema de ventilação.

 Sinalização correta.

 Disponibilidade de equipamentos de proteção individual
e equipamentos de proteção coletiva.

 Área administrativa separada da área técnica e da
armazenagem.

Fonte: www.fiocruz.br/biosseguranca (2021)
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DEVE SER CENTRALIZADO - ALMOXARIFADO
• Construído com pelo menos uma de suas paredes voltadas para o exterior

• Possuir janelas na parede voltada para o exterior, além de porta para o acesso do Corpo de
Bombeiros de houver necessidade.

• Deve possuir saída de emergência bem localizada e sinalizada.

• Deve possuir um sistema de exaustão, ao nível do teto para retirada de vapores leves e ao nível
do solo para retirada dos vapores mais pesados.

• Refrigeração ambiental caso a temperatura ambiente ultrapasse a 38 ºC

• Iluminação feita com lâmpadas à prova de explosão

• Presença de extintores de incêndio com borrifadores e vasos de areia

• Prateleiras espaçadas, com trave no limite frontal para evitar a queda dos frascos.
Fonte: www.fiocruz.br/biosseguranca (2021)

Armazenamento no laboratório
O armazenamento no laboratório só é permitido em pequenas quantidades, portanto deve ser:

• Somente para quantidades limitadas

• Os armários devem ser confeccionados em materiais não combustíveis, com portas em vidro para
possibilitar a visão de seu conteúdo

• Sistema de refrigeração caso a temperatura ambiente ultrapasse a 38 ºC

• O laboratório deve possuir um sistema de identificação das substâncias armazenadas, como por
exemplo um sistema de fichas contendo informações a respeito da natureza das substâncias, volume,
incompatibilidade química, dentre outras

• Não armazenar produtos químicos em prateleiras elevadas; garrafas grandes devem ser colocadas no
máximo a 60 cm do piso

• Não armazenar produtos químicos dentro da capela, nem no chão do laboratório.

Fonte: www.fiocruz.br/biosseguranca (2021)
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OBRIGADO
@Prof.DiegoSouza
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