


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

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

de Véspera, uma super 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.  

Bons estudos! 
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1. Um socorrista não troca as luvas entre atendimentos e, sem qualquer
intenção, acaba sujando as vestes de uma vítima de homicídio com sangue
do socorrido anterior. Ao chegar ao local, o Perito Criminal entende
necessária a coleta do sangue encontrado nas vestes do cadáver,
estranhando a ausência de lesões hemorrágicas no corpo da vítima. Após
exames laboratoriais, descobre-se que o vestígio de sangue coletado não
tinha relação com o caso de homicídio. Nessa situação, a mancha de sangue
citada pode ser considerada um exemplo de

A) vestígio ilusório.

B) vestígio forjado.
Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

C) vestígio frustratório.

D) vestígio verdadeiro.

E) indício de material enganoso.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

2. Em 2009, um artigo publicado na Revista dos Tribunais reconheceu a
rastreabilidade como um dos elementos da Cadeia de Custódia. Dez anos
depois, o Pacote Anticrime dividiu o rastreamento do vestígio em etapas,
incluindo uma que representa o “ato de recolher o vestígio que será
submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza”.
Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa etapa.

A) Reconhecimento.

B) Isolamento.

C) Coleta.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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D) Transporte.

E) Armazenamento.

Prof. Alexandre Herculano
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3. Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Em termos legais, vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou
latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

B) O prazo máximo para a elaboração do laudo pericial é de 10 dias, não
podendo esse prazo ser prorrogado.

C) Cadeia de Custódia pode ser definida pelo conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

D) Será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando
a infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

E) O laudo pericial é o documento no qual os peritos descrevem
minuciosamente o que examinaram e respondem aos quesitos formulados.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano
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4. Imagine uma suíte em uma casa de cinco cômodos, situada em um
terreno murado de 300 m2. Ninguém entrou na sala após o crime. Há, na
sala, um cadáver cuja morte nitidamente foi violenta e os demais vestígios
do crime se concentram ao redor do corpo. No quintal da casa curiosos e
familiares esperavam notícias. Considerando as classificações dos locais de
crime, o terreno da casa pode ser considerada

A) local imediato, idôneo e externo.

B) local mediato, inidôneo e externo.

C) local imediato, idôneo e interno.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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D) local mediato, inidôneo e interno.

E) local mediato, idôneo e interno.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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5. Alguns dos princípios da criminalística podem receber várias
denominações. Um deles, por exemplo, pode ser igualmente chamado de
Princípio da Interpretação, Princípio do Uso ou Princípio de Kirk. Tal
princípio pode ser sintetizado pela frase:

A) “Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos”.

B) “Todo contato deixa uma marca”.

C) “O tempo que passa é a verdade que foge”.

D) “A análise pericial deve sempre seguir o método científico”.

E) “Visum et repertum”.
Prof. Alexandre Herculano
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6. Em locais de morte recente, poderia ser considerado um vestígio de
interesse forense

A) um dano antigo, com marcas de ferrugem, em veículo de propriedade da
vítima.

B) a chave de uma porta arrombada já descartada como vestígio verdadeiro.

C) um punhal ensanguentado próximo à vítima com lesões incisas.

D) uma janela quebrada no imóvel vizinho ao que foi encontrado a vítima,
sem qualquer possibilidade de acesso deste ao local em que se encontrava o
corpo.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

E) uma arma de fogo registrada em nome da vítima já caracterizada como
vestígio ilusório.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano
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7. É sabido que a fase interna da Cadeia de Custódia compreende todas as
etapas a partir da entrada do vestígio no órgão pericial até as providências
finais. Assinale a alternativa que apresenta todas as etapas que
compreendem a fase interna.

A) Reconhecimento; isolamento; fixação; coleta; acondicionamento;
transporte; recebimento; processamento; armazenamento; descarte.

B) Recepção e conferência do vestígio; classificação, guarda e/ou distribuição
do vestígio; análise pericial propriamente dita; guarda e devolução do vestígio
de prova; guarda de vestígios para contraperícia; registro da cadeia de
custódia.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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C) Recepção; reconhecimento do vestígio; acondicionamento do vestígio;
classificação quanto à natureza; guarda e devolução do vestígio de prova;
transporte do vestígio; registro da cadeia de custódia.

D) Preservação do local de crime; busca do vestígio; reconhecimento do
vestígio; fixação do vestígio; coleta do vestígio; acondicionamento do vestígio;
transporte do vestígio; recebimento do vestígio.

E) Recepção e conferência do vestígio; classificação, guarda e/ou distribuição
do vestígio; análise pericial propriamente dita; acondicionamento do vestígio;
transporte do vestígio; processamento; armazenamento; descarte.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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8. Acerca dos conceitos e das classificações de locais de crime, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Local de crime é toda área onde tenha ocorrido qualquer fato que reclame
as providências da polícia.

B) O local imediato é a área onde ocorreu o fato. É nesse ambiente que se
procede ao exame muito cuidadoso de todos os detalhes.

C) O local mediato compreende as adjacências do local de crime. A área
intermediária entre o local onde ocorreu o fato e o grande ambiente exterior
e que pode conter vestígios relacionados ao fato sob investigação.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

D) Local de crime é a porção do espaço compreendida em um raio que, tendo
por origem o ponto no qual é constatado o fato, se estenda de modo a
abranger todos os lugares em que, aparente, necessária ou presumivelmente,
hajam sido praticados, pelo(s) criminoso(s), os atos materiais, preliminares ou
posteriores à consumação do delito e com este diretamente relacionados.

E) O local de crime é considerado preservado ou não violado quando é
devassado após a prática da infração penal e antes do comparecimento dos
peritos ao local, em detrimento da perícia.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

9. A Criminalística é um sistema de métodos científicos utilizados pela
polícia e pelas investigações policiais que tem como objetivo:

I. O reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais extrínsecas,
relativos ao crime ou à identidade do criminoso.

II. Auxiliar e informar as atividades policiais e judiciárias de investigação
criminal.

III. Interpretar os elementos que conduzam à identificação do promotor do
evento.

IV. Realizar exames de vestígios intrínsecos (na pessoa), relativos ao crime.
Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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A sequência correta é:

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

b) Apenas a assertiva II está correta.

c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

e) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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10. Em um local de morte violenta, causada por instrumento
perfurocontundente, os peritos perceberam que, ao redor orifício de
entrada, tinha lesão na pele causada pólvora incombusta que estava
incrustada na pele. Assim, podemos afirmar

a) que o tiro foi à distância

b) que o tiro foi encostado

c) que o tiro foi à longa distância

d) que o tiro foi à curta distância

e) que o tiro foi de precisão
Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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11. Entre as modalidades de perícias realizadas por Peritos Criminais,
incluem-se

a) exumações, lesões corporais, acidentes de trabalho.

b) local de incêndio, local de acidente de trabalho, local de acidente de
trânsito.

c) grafotécnicos, contábeis, exumações.

d) necroscópicos, embriaguez, explosão.

e) lesões corporais, conjunção carnal, local de danos à propriedade

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

Prof. Alexandre Herculano
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12. Sobre as modalidades de perícias destacadas na legislação brasileira é
INCORRETO afirmar:

a) Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a
eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão
ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou
esquemas.

b) Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da
infração, a fim de se Ihes verificar a natureza e a eficiência.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

c) No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver
começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio
alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que
interessarem à elucidação do fato.

d) No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, a
autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos
que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos e privados, ou nestes
realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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e) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a
subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os
vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época
presumem ter sido o fato praticado.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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13. No tocante às etapas da cadeia de custódia é INCORRETO afirmar:

a) acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento.

b) fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

c) isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar
e preservar o ambiente interno, externo e relacionado aos vestígios e local de
crime.

d) processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo
com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e
químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado
em laudo produzido por perito.

e) coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano
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14. Quanto à natureza do fato criminoso, podemos classificar os locais de
crime em, EXCETO:

a) Local de Homicídio

b) Local de Incêndio

c) Local de Explosão

d) Local de Irregularidade

e) Local de Suicídio

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

15. Local de crime é todo espaço ou área física, externa, interna ou mista

a) onde ocorreu a prática da infração penal.

b) que eventualmente é utilizado(a) para crimes contra a vida.

c) onde materialmente se encontra o autor da infração penal.

d) que não será objeto de investigação policial, por exclusão.

e) que necessariamente se utiliza para o cometimento de crimes de tráfico.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano
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16. Na ocorrência de uma morte violenta, acerca da metodologia de
abordagem do exame de local, assinale a alternativa correta.

a) O croqui da cena do crime sempre deverá ser apresentado,
independentemente da complexidade do local.

b) A busca de vestígios deve-se iniciar pelo exame do cadáver, com o objetivo
de descrever a vítima, incluindo sexo, cor, fase cronológica (criança, jovem,
adulto ou idoso), compleição física, comprimento e cor dos cabelos, cor dos
olhos etc.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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c) Deve-se evitar a realização da classificação e da tomada de medidas das
lesões encontradas, com o intuito de não gerar conflito com o laudo de exame
cadavérico do Instituto Médico-Legal (IML).

d) A observação e a anotação de sinais característicos, tatuagens etc. não são
obrigatórios em função da realização prévia de fotografias que farão parte do
laudo pericial.

e) Deve ser realizada a análise visual do cadáver, com a movimentação inicial
necessária para a identificação de marcas e lesões.

Prof. Alexandre Herculano
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Criminalística - PCPB
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17. A respeito da criminalística, assinale a opção correta.

a) A criminalística não se enquadra como disciplina autônoma, pois não possui
leis, métodos e princípios próprios.

b) A criminalística está diretamente relacionada com a Administração de
Justiça, pois, caso ocorra uma infração penal, essa será julgada com o apoio
dos peritos.

c) Os peritos criminalísticos não podem se valer de subsídios técnicos-
científicos fornecidos por outras ciências, utilizando os próprios métodos
inerentes a essas ciências.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

d) A moderna criminalística restringe-se à fria estática narrativa, sem vida, da
forma como se apresentam os vestígios, isto é, ao simples visum et repertum.

e) Os objetivos da criminalística é, entre outras, dar a materialidade do fato
típico, constatando a ocorrência do ilícito penal e verificar os meios e os
modos como foi praticado um delito.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano
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18. A Criminalística é um sistema de métodos científicos utilizados pela
polícia e pelas investigações policiais que tem como objetivo:

I. O reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais extrínsecas,
relativos ao crime ou à identidade do criminoso.

II. Auxiliar e informar as atividades policiais e judiciárias de investigação
criminal.

III. Interpretar os elementos que conduzam à identificação do promotor do
evento.

IV. Realizar exames de vestígios intrínsecos (na pessoa), relativos ao crime.
Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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A sequência correta é:

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

b) Apenas a assertiva II está correta.

c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

e) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

Prof. Alexandre Herculano
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19. Com relação à perícia e aos peritos, assinale a alternativa incorreta.

a) Quando a infração deixar vestígios, é prescindível o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

b) O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo
ou em parte, sendo necessária a devida fundamentação por parte do juiz.

c) Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a
eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão
ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou
esquemas.

Prof. Alexandre Herculano
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d) O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Da
mesma forma, o perito nomeado pela autoridade não poderá recusar o
encargo, ressalvada a hipótese de escusa justificada.

e) O exame de corpo de delito e as perícias devem ser realizados por peritos
oficiais. Todavia, na sua ausência, o exame será realizado por duas pessoas
idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área
específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a
natureza do exame.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano
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20. Impressões palmares e plantares, encontradas em locais de ocorrência
de crime, e que podem, mais tarde, levar à identificação dos criminosos, são
denominadas

a) indícios.

b) vestígios.

c) fatos relacionados.

d) provas.

e) provas circunstanciadas.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano
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21. O médico legista, ao analisar um ferimento perfurocontuso ocasionado
por disparo de arma de fogo nas costas do cadáver, verificou principalmente
as seguintes características: forma ovalar e halo de tatuagem concentrado
na parte superior e disperso na parte inferior. Assinale a alternativa que
representa uma conclusão correta do médico legista com base nessas
características analisadas.

A) O disparo foi encostado e inclinado de cima para baixo

B) O disparo foi encostado e inclinado de baixo para cima

C) O disparo foi a curta distância e inclinado de cima para baixo

Prof. Alexandre Herculano
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D) O disparo foi à distância e inclinado de cima para baixo

E) O disparo foi a curta distância e inclinado de baixo para cima

Prof. Alexandre Herculano
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22. A balística “é a ciência que estuda o movimento dos projéteis,
particularmente os disparos por armas leves e canhões”. Em relação à
balística forense, marque a alternativa INCORRETA:

A) As armas portáteis também conhecidas por individuais, são aquelas que
podem ser transportadas e acionadas por uma só pessoa.

B) Em relação às armas automáticas tanto o funcionamento como o disparo
são automáticos.

C) A percussão é o choque de dois corpos; no cão o percurssor atinge a
espoleta para transmitir fogo à pólvora.

Prof. Alexandre Herculano
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D) Projétil é a parte da munição destinada a atingir o alvo.

E) Quanto ao municiamento, na arma de retrocarga a munição é colocada
pela parte anterior do cano.

Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB
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Prof. Alexandre Herculano

Criminalística - PCPB

23. Durante exame necroscópico de cadáver desconhecido, foi coletada
planilha dactiloscópica somente da mão esquerda, visto que a mão direita
havia sido amputada antes da morte. De acordo com o sistema
dactiloscópico de Vucetich, o 1° e o 3° quirodáctilos foram classificados
como verticilo, o 5°quirodáctilo como presilha externa, o 4° quirodáctilo
como arco e o 2°quirodáctilo como presilha interna. O denominador da
fórmula dactiloscópica equivale a

A) V-4312.

B) V-3124.

Prof. Alexandre Herculano
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C) V-2143.

D) V-3412.

E) V-2413

Prof. Alexandre Herculano
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24. Os padrões utilizados nos exames grafoscópicos deverão atender aos
seguintes requisitos:

A) autenticidade, adequabilidade, quantidade e contemporaneidade.

B) legitimidade, conformidade, numerabilidade e desigualdade.

C) quantidade, contemporaneidade, loquacidade e estanqueidade.

D) individualidade, profundidade, oportunidade e territorialidade.

E) materialidade, desigualdade, paternidade e quantidade.

Prof. Alexandre Herculano
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OBRIGADO!
Prof. Alexandre

Herculano

LÍNGUA PORTUGUESA

Profª Suellen Borges
@profsuellenborges
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

01)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

O texto mostra que a lei que tipificou
o stalking visa proteger as mulheres da
violência de seus companheiros, pois prevê
que elas são as únicas vítimas de tal crime.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

02)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

Infere-se do texto que o stalking abrange
formas de violência que podem levar à
morte.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

03)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

Conclui-se do texto que as deputadas
federais foram as responsáveis por propor a
tipificação do stalking, assim como por
aprovar a lei mencionada.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

04)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

A substituição de “Embora” (no início do
segundo parágrafo) por Apesar de manteria a
correção gramatical e os sentidos do texto.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

05)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e
minúsculas, o travessão empregado no
segundo parágrafo poderia ser corretamente
substituído por ponto final.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

06)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

No segundo período do primeiro parágrafo, a
forma pronominal “lhe” retoma “autor”.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

07)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

Sem prejuízo da correção gramatical do texto
e de seus sentidos originais, o trecho “as
situações em que a mulher é perseguida por
um ex-companheiro que não se conforma
com o término da relação” (segundo
parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte
forma: aqueles casos onde a mulher é
perseguida por ex-companheiro que não é
conformado com o fim do relacionamento.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

08)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

No trecho “havia tempos” (segundo
parágrafo), a substituição de “havia”
por faziam prejudicaria a correção gramatical
do texto.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

09)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

O emprego do acento indicativo de crase no
trecho “pode causar danos imensuráveis à
saúde da vítima” (primeiro período do último
parágrafo) é facultativo.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

10)PCSE (CEBRASPE) No que se refere aos
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
apresentado, julgue o item a seguir.

Mantendo-se a coerência e a correção
gramatical do texto, o vocábulo
“imensuráveis”, em “que pode causar danos
imensuráveis à saúde da vítima” (último
parágrafo), poderia ser substituído
por vastos.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

11) PCAL (CEBRASPE) Sem prejuízo da
correção gramatical e do sentido do primeiro
período do primeiro parágrafo, poderia ser
inserida uma vírgula logo após o trecho “O
século XIX”, por tratar-se de termo de
natureza adverbial que delimita o recorte
temporal dos eventos narrados no parágrafo.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

12) PCAL (CEBRASPE) Com relação às ideias e
aos aspectos linguísticos do texto anterior,
julgue o item que se segue.

O texto, que se classifica como dissertativo-
expositivo quanto à tipologia, informa o
leitor acerca de aspectos históricos ligados ao
surgimento da polícia comunitária.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

13) PCAL (CEBRASPE) Com relação às ideias e
aos aspectos linguísticos do texto anterior,
julgue o item que se segue.

Embora o primeiro período do segundo
parágrafo se refira especificamente ao que
ocorreu na Inglaterra, é possível inferir-se do
texto que o consenso e a prevenção
caracterizam a atuação da polícia
comunitária em geral.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

14) PCAL (CEBRASPE) Com relação às ideias e
aos aspectos linguísticos do texto anterior,
julgue o item que se segue.

Mantendo-se a correção gramatical e o
sentido original do texto, o primeiro período
do terceiro parágrafo poderia ser reescrito da
seguinte maneira: No Brasil, as primeiras
iniciativas de implantação da polícia
comunitária ocorreu com a Constituição
Federal de 1988, em que se enxergou a
necessidade de uma nova concepção para as
atividades policiais.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

15) PCAL (CEBRASPE) Com relação às ideias e
aos aspectos linguísticos do texto anterior,
julgue o item que se segue.

Sem prejuízo da correção gramatical do texto
e das informações nele veiculadas, o trecho
“relações das forças policiais com a
comunidade” (terceiro parágrafo) poderia ser
substituído por relações entre as forças
policiais e a comunidade.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

16) PCAL (CEBRASPE) Com relação às ideias e
aos aspectos linguísticos do texto anterior,
julgue o item que se segue.

A substituição da forma verbal “busca”
(último período do texto)
por busque alteraria o sentido original do
texto, mas não prejudicaria sua correção
gramatical.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

VALOR SEMÂNTICO DAS PREPOSIÇÕES

a, ante, após, até, com, contra, de, desde, 
em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás

POSSE: Os materiais da escola já foram devolvidos.
MATÉRIA: O quadro de madeira foi pendurado na sala.
COMPANHIA: Neymar jogou com Messi no último campeonato.
FINALIDADE: A persistência é a chave para a realização.
ASSUNTO: Os policiais falavam sobre a dinâmica do crime.
INSTRUMENTO: A criança machucou-se com a faca.
MODO: Cheguei aos prantos.
LUGAR: Fui ao local de prova duas vezes.
CAUSA: A cidade teve surto de Covid-19.
OPOSIÇÃO: Neymar jogou contra Messi no último campeonato.
TEMPO: Voltarei em dois dias.
ORIGEM: Venho de Cascavel, Paraná.

Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

ASSUNTOS QUENTES

• COMPREENSÃO/INTERPRETAÇÃO DE TEXTO;
• CRASE;
• VÍRGULA, TRAVESSÃO, PARÊNTESES, ASPAS;
• TIPOLOGIA TEXTUAL;
• ACENTUAÇÃO GRÁFICA;
• MODOS VERBAIS;
• VALOR SEMÂNTICO DE PREPOSIÇÕES E CONJUNÇÕES.
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Profª Suellen Borges
Língua Portuguesa

GABARITO

1. E
2. C
3. E
4. E
5. C
6. E
7. E
8. C
9. E
10. C
11. E
12. C
13. C
14. E
15. C
16. C
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“O ÚLTIMO DIA FÁCIL 
FOI ONTEM.” 

U.S. NAVY SEALS

@profsuellenborges
BOA PROVA!
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DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DESCENTRALIZAÇÃO
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ADMINISTRAÇÃO
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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes

DIREITO PENAL

Prof. Antonio Pequeno
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PROF.ANTONIO PEQUENO

01 - A respeito da aplicação da retroatividade da lei no direito penal, assinale a opção correta.

A) A aplicação da retroatividade ocorre mesmo em caso de aumento de pena, como forma de
garantir a justiça para o réu que tiver cometido o crime após a entrada em vigor da lei mais
severa.

B) A retroatividade de lei mais benéfica não pode ser aplicada a medida de segurança.

C) A retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver abolitio criminis.

D) A aplicação da retroatividade da lei é concebível, desde que em benefício do réu como
medida de justiça.

E) A aplicação da retroatividade da lei é vedada constitucionalmente em qualquer circunstância,
a fim de garantir a segurança jurídica.

PROF.ANTONIO PEQUENO

02 - Em relação a crime culposo, assinale a opção correta.

A) O agente de conduta culposa assume o risco do resultado produzido por sua conduta.

B) A conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito.

C) O agente com culpa consciente prevê, mas não aceita, a superveniência do resultado de sua
conduta.

D) O agente de crime culposo não tem previsibilidade objetiva do resultado de sua conduta.

E) A conduta negligente admite, em regra, tentativa no crime culposo.
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PROF.ANTONIO PEQUENO

03 - É causa de exclusão da culpabilidade

A) a embriaguez preordenada.

B) o erro de tipo invencível.

C) o agir sob violenta emoção.

D) a embriaguez culposa.

E) o erro de proibição escusável.

PROF.ANTONIO PEQUENO

04 - Um indivíduo agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua ação, mas esperava
que este não viesse a ocorrer. Nesse caso, a conduta do indivíduo corresponde ao conceito
jurídico de

A) culpa consciente.

B) dolo eventual.

C) dolo de segundo grau.

D) culpa presumida.

E) dolo de perigo.
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(CEBRASPE/2020)

05- Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do
órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca — em embalagens
idênticas —, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do
desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do
desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de
crime, acionou a polícia civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida
caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se
espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de
sua namorada, onde fora apreendido.

Prof. Antonio Pequeno

(CEBRASPE/2020)

06 - Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou

A) erro de tipo.

B) excludente de ilicitude.

C) arrependimento posterior.

D) erro de proibição.

E) crime impossível.

Prof. Antonio Pequeno
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(CEBRASPE/2020)

07- A respeito da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir.

I Os maiores de dezesseis anos de idade que ainda não tiverem alcançado a
maioridade são considerados relativamente incapazes no que tange à
responsabilidade criminal.

II Emoção ou paixão não são causas de exclusão a imputabilidade penal.

III A embriaguez culposa anterior à prática de crime é causa de diminuição de pena,
mas não torna o agente inimputável.

IV O deficiente mental inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é
inimputável. Estão certos apenas os itens

Prof. Antonio Pequeno

(CEBRASPE/2020)

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

Prof. Antonio Pequeno
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(CEBRASPE/2019)

08- Iter criminis corresponde ao percurso do crime, compreendido entre o momento
da cogitação pelo agente até os efeitos após sua consumação. Há relevância no
estudo do iter criminis porque, conforme o caso, podem incidir institutos como
desistência voluntária, princípio da consunção e tentativa. Considera-se punível o
crime tentado no caso de

A) o agente ser flagrado elaborando os planos para a prática do crime.

B) o agente ser flagrado realizando atos de preparação para o crime.

C) o crime, iniciada a execução, não se consumar por ineficácia absoluta do meio
empregado para sua prática

D) o agente, iniciada a execução, desistir de prosseguir com a ação, impedindo seu
resultado.

E) o crime, iniciada a execução, não se consumar por circunstâncias alheias à
vontade do agente

Prof. Antonio Pequeno

(CEBRASPE/2019)

09- A respeito de consumação e tentativa delitiva, julgue os itens a seguir.

I Tentativa inacabada é impunível, pois nela é impossível a consumação delitiva pela
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto material.

II Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente responderá
apenas pelos atos delitivos já praticados, mas não por delito tentado.

III Crime monossubsistente, contravenção penal e crime preterdoloso não admitem
punição por tentativa.

IV No caso de crime habitual ou continuado, a consumação se prolonga no tempo por
vontade do agente, e o prazo prescricional se inicia quando cessada a consumação.

Prof. Antonio Pequeno
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(CEBRASPE/2020)

Estão certos apenas os itens

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV

Prof. Antonio Pequeno

(CEBRASPE/2019)

10- A respeito de institutos penais previstos no ordenamento brasileiro, julgue os itens
seguintes.

I A reparação do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário, até o recebimento
da denúncia ou da queixa configura o arrependimento eficaz e permite a redução da
pena de um a dois terços.

II Não se admite o arrependimento eficaz após a consumação do delito, de modo que
o agente não será beneficiado com a causa de exclusão de tipicidade.

III Há desistência voluntária quando o agente promove uma nova atitude, diversa da
que originou o ato criminoso iniciado, para obstar a produção do resultado, de forma
que só responderá penalmente se o resultado se confirmar.

Prof. Antonio Pequeno
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(CEBRASPE/2019)

Estão certos apenas os itens

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV

Prof. Antonio Pequeno

PROF.ANTONIO PEQUENO

11 - Antônio e Breno, bacharéis em direito, fazendo-se passar por oficiais de justiça,
compareceram em determinada joalheria alegando que teriam de cumprir mandado judicial de
busca e apreensão de parte da mercadoria, por suspeita de crime tributário. Para não cumprir
os mandados, solicitaram a quantia de R$ 10.000, que foi paga pelo dono do estabelecimento.
Nessa situação, Antônio e Breno responderão pelo crime de

A) concussão.

B) corrupção ativa.

C) corrupção passiva.

D) usurpação de função pública.

E) tráfico de influência.
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PROF.ANTONIO PEQUENO

12 - Carlos, servidor público municipal, negou-se, após sua função ter sido alterada, a devolver
um notebook do município que lhe fora cedido em razão de seu cargo para realização de
serviços que não mais faria para a prefeitura. Na delegacia, Carlos informou falsamente à
autoridade policial que o aparelho havia sido furtado por alguém desconhecido. Durante a
investigação policial, verificou-se que o notebook era utilizado, na realidade, pela filha do
servidor, para fins particulares

Considerando-se essa situação hipotética, a legislação penal vigente e o entendimento
sumulado do STJ, é correto afirmar que Carlos responderá por

A) peculato-furto e denunciação caluniosa.

B) peculato-desvio e falsa comunicação de crime.

C) peculato mediante erro de outrem e denunciação caluniosa.

D) fraude processual e falsa comunicação de crime

E) favorecimento real e fraude processual.

OBRIGADO

Prof. Antonio Pequeno
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Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Raciocínio Lógico Matemático 

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
CEBRASPE

Prof. Brunno Lima

119

120



61

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

Texto 1A4-I
Considere a seguinte proposição
P: Se produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a
estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhe são
destinados.
Assinale a opção que apresenta uma proposição equivalente à proposição P
apresentada no texto 1A4-I.

(CEBRASPE / IBGE / 2021)

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(A) Se ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhe
são destinados, o IBGE produz as informações de que o Brasil necessita.
(B) Se não produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE não ajuda o país a
estabelecer políticas públicas e não justifica o emprego dos recursos que lhe são destinados.
(C) Se não produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE não ajuda o país a
estabelecer políticas públicas ou não justifica o emprego dos recursos que lhe são destinados.
(D) Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas e não justifica o emprego dos recursos
que lhe são destinados, o IBGE não produz as informações de que o Brasil necessita.
(E) Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas ou não justifica o emprego dos recursos
que lhe são destinados, o IBGE não produz as informações de que o Brasil necessita.
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REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(E) Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas ou não justifica o emprego dos recursos
que lhe são destinados, o IBGE não produz as informações de que o Brasil necessita.

Considere a seguinte proposição.

“Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos presencialmente nas
ruas.”

Assinale a opção que expressa corretamente uma negação dessa
proposição.

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / IBGE / 2021) 
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(A) “Se não fazemos chamadas telefônicas, entrevistamos presencialmente
nas ruas.”

(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas
ruas.”

(C) “Não fazemos chamadas telefônicas ou não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”

(D) “Se não entrevistamos presencialmente nas ruas, fazemos chamadas
telefônicas.”

(E) “Não fazemos chamadas telefônicas e não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas
ruas.”

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / SERPRO / 2021)
Julgue o item seguinte, relativo a raciocínio lógico.

A negação da afirmação “Todos os amigos de Bianca são naturais de São Paulo” é:
“Nenhum amigo de Bianca é natural de São Paulo”.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
ERRADO
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Considerando-se os conectivos lógicos usuais (∨, ∧, →) e que as proposições
lógicas simples sejam representadas por meio de letras maiúsculas, a
sentença “Um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e
da prática regular de atividade física”

(A) pode ser corretamente representada pela expressão P.

(B) pode ser corretamente representada pela expressão P → Q.

(C) pode ser corretamente representada pela expressão P → (Q ∧ R).

(D) pode ser corretamente representada pela expressão P ∨ Q.

(E) não é uma proposição lógica. 

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / PREF. DE BARRA DOS COQUEIROS / 2020) 

(A) pode ser corretamente representada pela expressão P.

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / AL – CE / 2021) 
Uma urna contém 10 bolas idênticas, exceto pela cor: duas bolas são da cor azul
e as outras 8 bolas são da cor vermelha. As bolas encontram-se misturadas,
aleatoriamente, dentro da urna. Retirando-se, simultaneamente e
aleatoriamente, cinco bolas da urna, a probabilidade de a amostra contemplar,
exatamente, 1 bola da cor azul e 4 bolas da cor vermelha é igual a

(A) (B) (C) (D) (E)

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C)
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REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / AL – CE / 2021) 
Em um escritório com 100 funcionários, 80% deles possuem veículos de passeio
e 60% possuem bicicletas. Entre os funcionários que têm veículos de passeio,
70% deles também têm bicicleta. Nessa situação, o percentual de funcionários
que não possuem veículo de passeio nem bicicleta é igual a

(A) 4%.

(B) 8%.

(C) 16%.

(D) 56%.

(E) 24%.

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) 16%.
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REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / AL – CE / 2021) 
A probabilidade de um jogador acertar determinado alvo em cada rodada de um
jogo é igual a 0,6. Na tabela abaixo, por exemplo, em determinada partida, esse
jogador acertou o alvo pela primeira vez na quarta rodada.      

Caso esse mesmo jogador inicie outra partida, considerando-se que haja
independência mútua entre duas rodadas, a probabilidade de ele acertar o alvo,
pela primeira vez, na terceira rodada é igual a

(A) 0,096. (B) 0,16. (C) 0,33. (D) 0,60. (E) 0,76.

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) 0,096.
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REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / IBAMA / 2022) 
Considere que a soma do peso de três lobos-guará (A, B e C) seja
igual a 67,5 kg, que o lobo B seja 10% mais pesado que o lobo A e que o lobo C
seja 7,52 kg mais leve que o lobo A. Nesse caso, o peso do lobo A é igual a 24,2
kg.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
CERTO

137

138



70

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / IBAMA / 2022) 
Considere que 6 bois ou 8 vacas levem 28 dias para pastarem por completo um
terreno de determinada área. Sendo assim, 9 bois e 2 vacas levarão exatamente
16 dias para pastarem um terreno de mesma área.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
CERTO
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REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / SEFAZ – CE / 2021) 
Determinada cidade estabeleceu que o valor do IPTU corresponderá a
0,2% do valor do imóvel avaliado no mercado imobiliário.

O imóvel cuja planta é dada na figura precedente está localizado em um bairro
dessa cidade, onde o metro quadrado está avaliado em R$ 1.500.

A respeito dessa situação, julgue o próximo item.

O valor do IPTU desse imóvel é superior a R$ 1.000.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
ERRADO
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OBRIGADO

Prof. Brunno Lima

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira
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EDITAL 2022- CESPE

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL:

1. Inquérito Policial. 2. Da Prova. 3. Da Prisão, Medidas Cautelares
e Liberdade Provisória.

INQUÉRITO POLICIAL

Prof.ª Priscila Silveira
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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

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

Inquérito Policial
Características

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira
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Instauração do IP
 Notitia criminis:

Essa notícia de crime pode ser:

• de cognição imediata

• de cognição mediata

• de cognição coercitiva

Denúncia anônima:

 É possível a instauração?

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

Inquérito Policial

Formas de 
Início

Ação Penal 
Privada

Ação Penal 
Pública

CondicionadaIncondicionada

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira
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Inquérito Policial - Encerramento
o IP

 Outros Prazos:

Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias (podendo ser
duplicado);
Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

DA PROVA

Prof.ª Priscila Silveira
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Teoria Geral
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.

Acusação

• Fato criminoso e Autoria.

Defesa

• Fatos impeditivos, extintivos e modificativos do juspuniendi.
REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

Teoria Geral

Sistema de  
valoração de  

Provas

• Sistema da Prova Legal ou  
Tarifada

• Sistema da Íntima Convicção do  
Juiz ou da Certeza Moral

• Sistema da Livre-convicção do  
Juiz ou Persuasão Racional

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira
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Teoria Geral

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

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

 Modalidades:
- Direto: É aquele que tem por objeto o próprio corpo do delito.
- Indireto: Exame que não é realizado sobre o corpus criminis, mas sim com

base em testemunhos e outros elementos.

 Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

 Prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de
crime que envolva:

 violência doméstica e familiar contra mulher; violência contra criança,
adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

Exame de corpo de delito

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira
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 Cadeia de Custódia: Artigos 158-A até 158-F (introduzidos pela Lei nº
13.964/2019)

 Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

 O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência
de vestígio.

Cadeia de Custódia

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

 O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

 Vestígio: é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.

Cadeia de Custódia

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira
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Cadeia de Custódia

Reconhecimento Isolamento Fixação Coleta

Acondicionamento Transporte Recebimento

Processamento Armazenamento Descarte

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES
E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Prof.ª Priscila Silveira
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Prisão em Flagrante

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

Procedimento do flagrante

1º    Captura
2º Condução 

até a 
autoridade

3º  Lavratura 
do auto (art. 

304, CPP)

4º
Recolhimento 

ao cárcere

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro)
anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que
decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira
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 CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Obrigações do delegado dentro de 24 horas, contadas da prisão:

Desdobramentos: 

1 – Remeter o auto ao juiz (art. 306, §1º, 
CPP)

2 – Enviar cópia do auto para a
Defensoria, se não houver advogado (art.
306, §1º, CPP)

3 – Entregar nota de culpa ao preso (art. 
306, §2º, CPP)

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)

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Prazo: sem prazo 

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

Pacote 
anticrime

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira
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Temporária – Resumo

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

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira
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INFORMÁTICA

Profa. Emannuelle Gouveia
@Emannuellegouveia

5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e
disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). 6. Periféricos de computadores.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

1. O dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferentemente dos
sistemas magnéticos, não possui partes móveis e é construído em torno de um
circuito integrado semicondutor é o(a)
A) DVD.
B) SSD.
C) DDS.
D) HDD.
E) disquete.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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2) Um usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco rígido do
computador, cujo tamanho total é de 4 GB. Para atender a essa demanda de becape,
ele deve utilizar um
A) CD-RW virgem.
B) disquete de alta densidade formatado.
C )pendrive que contenha 3.800 MB de espaço livre.
D) smartphone com cartão SD que tenha 3.800 MB de espaço livre.
E) DVD-RW virgem.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

3) O dispositivo de impressão dotado de agulhas constitui parte do modelo de
impressora
A) de sublimação.
B) com tecnologia digital LED.
C) a jato de tinta.
D) matricial.
E) a laser..

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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1. Conceito de internet e intranet. 2. Conceitos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a
internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de
correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa, de redes sociais e
ferramentas colaborativas. 9. Transferência de arquivos pela internet. 10.
Computação na nuvem.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

4. (CESPE) Uma rede de computadores apresenta as seguintes características: utiliza
protocolo TCP/IP, é embasada no modelo web, oferece serviços de email,
transferência de arquivos e acesso a páginas HTTP a um conjunto restrito de usuários
internos de uma empresa, para troca de informações corporativas.

As características dessa rede de computadores são típicas de
A) rede de correio eletrônico.
B) extranet.
C) Internet.
D) intranet.
E) World Wide Web (WWW).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

5. (CESPE) Assinale a opção correta a respeito de redes e Internet
A) A computação em nuvem é um conceito revolucionário no emprego de recursos
de rede, pois seu usuário não precisa da Internet para realizar o armazenamento
dados e informações.
B) Os serviços web são utilizados para permitir que aplicações que não estejam
conectadas à Internet possam ser acessadas por meio de browsers.
C) Os domínios na Internet são identificados por meio de um sistema de nomeação
chamado de DNS, que identifica tipos de organizações e também pode se referir aos
locais geográficos em que se encontram os servidores.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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D) O backbone ou espinha dorsal da Internet é uma estrutura virtual cuja função
restringe-se à conexão dos computadores de uma rede
E) Apesar de a Internet e as intranets compartilharem os mesmos recursos e
protocolos padrão, para que o acesso à intranet de uma empresa possa ser
protegido contra tentativas de intrusão, ele tem de ser limitado a um conjunto de
usuários previamente cadastrados e realizado em um ambiente controlado e que
não esteja conectado à Internet.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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6). (CESPE) Para responder uma mensagem de correio eletrônico e,
simultaneamente, encaminhá-la para todos os endereços de email constantes no
campo Para: (ou To) e no campo Cópia: (ou Copy) no cabeçalho da mensagem
recebida, o usuário deve utilizar a opção:
A) encaminhar mensagem.
B) encaminhar mensagem para todos os destinatários.
C) responder para todos.
D) responder para o remetente.
E) responder com cópia oculta.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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07. (CESPE - 2016 - PC-PE) Um usuário instalou e configurou, em uma estação de
trabalho do órgão onde atua, um aplicativo de disco virtual, que permite
armazenamento de dados em nuvem (Cloud storage), e sincronizou uma pasta que
continha apenas um arquivo nomeado como xyz.doc. Em seguida, ele inseriu três
arquivos nessa pasta e modificou o conteúdo do arquivo xyz.doc. Posteriormente,
esse usuário configurou, em um computador na sua residência, o mesmo aplicativo
com a mesma conta utilizada no seu trabalho, mas não realizou quaisquer edições ou
inserção de arquivos na referida pasta.

Com base nas informações apresentadas nessa situação hipotética, é correto afirmar
que, no computador na residência do usuário, a pasta utilizada para sincronizar os
dados conterá

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

A) quatro arquivos, porém o arquivo xyz.doc não conterá as modificações
realizadas no órgão, uma vez que cloud storage sincroniza inserções, e não
atualizações.
B) somente o arquivo xyz.doc sem as modificações realizadas no órgão, uma
vez que cloud storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da
instalação e da configuração do programa.
C) somente o arquivo xyz.doc com as modificações realizadas no órgão, uma
vez que cloud storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da
instalação e da configuração do programa com suas devidas atualizações.
D) quatro arquivos, incluindo o arquivo xyz.doc com as modificações
realizadas no órgão em que o usuário atua.
E) três arquivos, uma vez que cloud storage sincroniza apenas arquivos
inseridos após a instalação e a configuração do programa.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

08. (CESPE - 2015 - TRE-MT) Serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem)
A) aumentam a capacidade de processamento de computadores remotamente.
B) aumentam a capacidade de memória RAM de computadores remotamente.
C) suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento
remotamente.
D) suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores
localmente.
E) suportam cópia de segurança remota de arquivos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

09. (CESPE/2021/PC-AL) Denomina-se cabo coaxial, em uma rede de comunicação, o
tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre pontos, é imune a ruídos
elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de
banda muito maior do que os pares trançados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

8. Segurança na internet: vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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10. (CESPE) Os mecanismos de proteção aos ambientes computacionais destinados a
garantir a segurança da informação incluem
A) controle de acesso físico, token e keyloggers
B) assinatura digital, política de chaves e senhas, e honeypots.
C) política de segurança, criptografia e rootkit.
D) firewall, spyware e antivírus.
E) adware, bloqueador de pop-ups e bloqueador de cookies.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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11. (CESPE) Com relação a conceitos de segurança e proteção de informações,
assinale a opção incorreta.
A) Instalar e manter atualizado antivírus são procedimentos fundamentais para
garantir a proteção dos dados do computador.
B) Keylogger é um tipo de chave protetora que garante a segurança do computador,
evitando a infecção por vírus quando o computador está conectado na Internet.
C) A segurança da informação não está restrita somente a sistemas computacionais,
dados eletrônicos ou sistemas de armazenamento.
D) As características básicas de um sistema de segurança da informação são
confidencialidade, integridade e disponibilidade.
E) Firewall é um aplicativo que intercepta as conexões de entrada e de saída de um
computador e decide quais dessas conexões podem ser aceitas e quais devem ser
recusadas, baseando-se em regras padrão ou definidas pelo usuário.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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12. (CESPE) A heurística é um dos métodos de detecção das ferramentas
antimalware — como antivírus, antirootkit e antispyware — que se baseiam nas
estruturas, instruções e características que o código malicioso possui para identificá-
lo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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13. (CESPE) A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se
propagam: o vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de
cópias de si mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma de suas
cópias.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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14. (CESPE) Caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com trojan em
seu conteúdo e esses arquivos estejam em uma mídia de armazenamento local em
sua estação de trabalho, recomenda-se a utilização de IDS (intrusion detection
system) para a realização da limpeza dos arquivos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

15. (CESPE) Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque,
seus dados são criptografados, ficam inacessíveis e, então, exige-se desse usuário o
pagamento de resgate para o restabelecimento do acesso a seus dados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 3. Identificação e
manipulação de arquivos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

- Conceitos de arquivos, pastas e diretórios
- Nomes de arquivos
- Area de transferência
- Atalhos
- Lixeira
- Configurações

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

16. (CESPE) O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados
todos os usuários dos aplicativos, para o controle do nível de acesso aos respectivos
dados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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17. (CESPE) Um usuário deseja criar no Windows 10 as cinco pastas e subpastas,
conforme apresentado a seguir.

C:\MeusDocumentos\Furto
C:\MeusDocumentos\BOs
C:\MeusDocumentos\BOs\Homicidios
C:\MeusDocumentos\BOs\Roubo
C:\MeusDocumentos\BOs\Furto

Considerando-se que todas as pastas sejam configuradas para guardar documentos e
possuam permissão de escrita e leitura para todos os usuários da estação de
trabalho, assinale a opção correta.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

A) A quinta estrutura apresentada não poderá ser criada, se as pastas forem criadas
na ordem apresentada
B) A primeira estrutura apresentada será imune a pragas virtuais, devido ao fato de
ser uma pasta-raiz.
C) É possível criar todas as pastas e subpastas apresentadas, mas não será possível
inserir nas pastas e nas subpastas arquivos do tipo imagem.
D) É possível criar a estrutura apresentada, mas, caso não haja proteção adequada,
os arquivos inseridos em todas pastas e subpastas estarão suscetíveis a infecção por
pragas virtuais.
E) Não é possível sincronizar essas pastas por meio de cloud storage, visto que
armazenamentos na nuvem não suportam estrutura com subpastas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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18. (CESPE) Em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de
arquivos podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos como os
seguintes: ? " / \ < > * | : “.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

7. Noções básicas de editores de texto e planilhas eletrônicas (Microsoft Word,
Microsoft Excel, LibreOffice Writer e LibreOfficeCalc).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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19. (CESPE) Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser
executados no BrOffice Writer para que os parágrafos de um texto selecionado
sejam formatados com avanço de 2 cm na primeira linha e espaçamento 12 entre
eles.
A) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no
campo Recuos e Espaçamento
B) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores
desejados no campo Recuos e Espaçamento.
C) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados
no campo Espaçamento.
D) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os valores desejados
no campo Recuos e Espaçamento.
E) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em seguida, a tecla Enter
duas vezes após o primeiro parágrafo do texto selecionado. Assim, o Writer repetirá
essa ação para os demais parágrafos selecionados.Informática

Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

20. (CESPE) Utilizando o Excel 2010, um analista desenvolveu e compartilhou com os
demais servidores de sua seção de trabalho uma planilha eletrônica que pode ser
editada por todos os servidores e que, ainda, permite a identificação do usuário
responsável por realizar a última modificação. Para compartilhar suas atualizações
individuais na planilha, o analista tem de selecionar a opção correspondente em
Compartilhar Pasta de Trabalho, do menu Revisão, do Excel 2010.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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21. (CESPE)

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha
sendo editada no Microsoft Office Excel, julgue o próximo item.
Considerando-se que a célula D5 contenha a fórmula =SOMA(B2:C4), é correto
afirmar que o valor resultante nessa célula será 200.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

OBRIGADA

Prof. Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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DISCURSIVAS

Prof. Rodolfo Gracioli

Professor: Rodolfo Gracioli

@profrodolfogracioli Prof. Rodolfo Gracioli

https://t.me/rodolfogracioli www.rodolfogracioli.com.br
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O que não pode faltar no texto?
Direitos Humanos

 Liberdades individuais

Democracia

Dignidade humana

Direitos fundamentais

Atuação policial

 Judicialização

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Abordagem jurídica 

X 

“Juridiquês”
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

 Conditio sine qua non
 Periculum in mora
 Habeas corpus
 Erga omnes
 A priori
 A posteriori
 Data venia
 Modus operandi
 Amicus curiae
 In dubio pro reu

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

 Código Penal
 Constituição Federal
 Declaração Universal dos Direitos Humanos
 Estatuto do Idoso
 Estatuto da Igualdade Racial
 Estatuto da Criança e do Adolescente
 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
 Lei do Feminicídio
 Regras de Mandela
 Lei de Execução Penal
 Estatuto do Índio
 Estatuto da Juventude
 Código de Defesa do Consumidor
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TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Problemática do tráfico de drogas e o crime organizado

2) Persistência da violência contra a mulher em tempos de pandemia

3) Vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+ em discussão

4) Crise no sistema prisional: ressocialização e colapso dos estabelecimentos penais

5) Violência urbana e a sociedade do medo

6) Tráfico de animais em debate e os crimes ambientais

7) Crimes virtuais em pauta no contexto brasileiro

8) Reconhecimento facial na área da segurança: proteção ou imprecisão?

9) Uso de câmeras em uniformes policiais

10) Megassaltos e o alcance da atividade criminosa

TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Invisibilidade do tráfico de pessoas na contemporaneidade

2) Emergência da saúde mental no contexto da segurança pública

3) Redução da maioridade penal em discussão

4) Flexibilização do porte de armas: garantia da segurança ou violência cíclica?

5) Violência contra criança e o adolescente em tempos de pandemia

6) Racismo e injúria racial: como interromper a violência contra a população negra?

7) Papel dos agentes de segurança na garantia dos direitos humanos

8) Atuação policial, democracia e a garantia da cidadania

9) Violência e letalidade policial em pauta no Brasil: a realidade da segurança pública

10) Inteligência policial, ações integradas e a descapitalização do crime organizado
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Polícia Civil apreende 300 quilos de drogas e R$ 1,3 milhão em 
dinheiro do crime organizado na Paraíba

PC-PB
16/12/2021

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Mais uma grande apreensão de drogas e de dinheiro que seria utilizado para fortalecer
o crime organizado na Paraíba foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de
Combate ao Crime Organizado (DRACO). A ação aconteceu na noite dessa quarta-feira,
15 de dezembro, no município de Alagoinha.

Mais de 300 quilos de drogas foram apreendidos, além de uma quantia em valor de
aproximadamente R$ 1,3 milhão. Três homens foram presos e um adolescente
apreendido.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

A operação é um desdobramento de outra importante ação da Polícia Civil, quando da
apreensão de dois fuzis e a quantia de R$ 500 mil, em outubro deste ano, no município
de Solânea. A Polícia Civil deu continuidade às investigações e descobriu que um
estabelecimento onde funciona um lava-jato, na cidade de Alagoinha, servia como
ponto de apoio para o tráfico de drogas.

O volume de crack desta operação é um dos maiores apreendidos no estado, nos
últimos anos. No total, a DRACO já apreendeu quase uma tonelada de drogas na
Paraíba, neste ano de 2021. “Somando com as ações de outras delegacias, a Polícia
Civil ultrapassa uma tonelada de drogas apreendias, além das armas de grosso
calibre”, completou.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Perfil no Instagram recebe denúncias de violência contra mulher 
na Paraíba

Iniciativa é da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar do TJPB.

Jornal da Paraíba
Fevereiro de 2022
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Missão
“Investigar infrações penais e solucionar conflitos de forma efetiva, prestando
atendimento de excelência à sociedade, para a proteção de direitos e pacificação social
”

Visão
“Ser reconhecida pela sociedade como instituição de excelência em investigação
policial e solução de conflitos, imprescindível à efetivação do direito à segurança.”

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Valores

Ética
Profissionalismo
Comprometimento
Imparcialidade
Unidade
Hierarquia.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Nossa função

Praticar, com exclusividade, todos os atos necessários ao exercício das funções de
polícia judiciária e investigativa de caráter criminalístico e criminológico. No sistema
da Polícia Investigadora, adotado pelo Brasil, cabe às polícias judiciárias (POLÍCIAS
CIVIL e FEDERAL) a direção da investigação criminal, sendo estas as titulares do
procedimento investigativo criminal, observados os limites de suas competências.
Portanto, a Polícia Civil, dirigida por delegados de polícia de carreira, atua, via de
regra, depois que um crime ocorre e busca através da investigação criminal
estabelecer a verdade real dos fatos.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Princípios institucionais

I – respeito ao Estado Democrático de Direito;
II – garantia e promoção dos direitos e da dignidade da pessoa humana;
III – obediência à hierarquia e à disciplina;
IV – unidade de doutrina e uniformidade de procedimentos técnico-científicos,
aplicados à investigação policial;
V – participação comunitária;
VI – integração, com reciprocidade, com os demais órgãos e agentes públicos que
compõem o sistema de segurança pública.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Negócio

Excelência na solução de crimes e conflitos para a pacificação social.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Instituto de Polícia Científica

Órgão da Polícia Civil do Estado da Paraíba a quem compete as atividades de
criminalística, identificação civil e criminal, medicina e odontologia legal e de
laboratório forense.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Projeto da UFPB apoia a PF na implementação de uma Central 
de Custódia de Vestígios na Paraíba

Publicado: 31/01/2022 13h27,Última modificação: 31/01/2022
UFPB

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

A organização do espaço vai garantir a integridade dos vestígios e o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa pelos envolvidos nas investigações e pelas
partes processuais, proporcionando o acesso rápido e seguro a esses vestígios.

O projeto “Contribuições da Arquivologia para a implantação de uma Central de
Custódia de Vestígios na Superintendência da Polícia Federal na Paraíba”, também
chamado de “Arquivo 121”, é Coordenado pela professora Maria Amélia da Silva, com
a coordenação adjunta da professora Rosa Zuleide Brito, e é desenvolvido com a
contribuição das bolsistas voluntárias Carla Medeiros e Cícera Macêdo, do curso de
Biblioteconomia; e Pollyanna Batista Maia, do curso de Arquivologia, bem como de
servidores da Polícia Federal – os peritos criminais federais José Alysson Dehon
Moraes Medeiros e Eduardo Aparecido Toledo.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Digitais, genética forense e laudos: Como o IGP identificou 19 
pessoas na cena do assalto ao banco de Criciúma

Ação criminosa começou por volta das 23h50 de 30 de novembro do ano passado e
terminou duas horas depois, já na madrugada de 1º de dezembro.
Por Caroline Borges, g1 SC
01/12/2021

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Dos identificados, 15 foram por meio do chamado 'confronto papiloscópico', que
coleta impressões digitais nas cenas dos crimes, segundo o IGP.

A perícia também chegou ao nome de outros quatro envolvidos após realizar exames
de 'genética forense', que compara vestígios e objetos deixados na cena do crime com
os dados do Banco Nacional de Perfis Genéticos. No dia do assalto, os peritos
também recolheram sangue encontrado no carro abandonado pelos
assaltantes em Nova Veneza, na mesma região.

A Polícia Civil, no entanto, que indiciou 18 pessoas após o roubo, informou que o total
de identificados pelo IGP pode não corresponder ao número de envolvidos no crime.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Banco Nacional de Perfis Genéticos já auxiliou em mais de 3 mil 
investigações criminais

Com o material coletado em todo o país é possível identificar a autoria de crimes sem
solução

Governo Federal
13/01/2022
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Com cerca de 102 mil perfis genéticos de criminosos condenados e de vestígios
colhidos nos locais de crimes, o Banco Nacional de Perfis Genéticos já auxiliou em
mais de 3,4 mil investigações criminais no Brasil. O banco é coordenado pelo
Ministério da Justiça e teve os investimentos reforçados, somando R$ 150 milhões
desde 2019.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Criado em 2013, o banco auxilia as investigações criminais por meio da prova pericial
do DNA. Com o material, é possível identificar a autoria de fatos criminosos sem
solução, comprovar a inocência de suspeitos e ainda relacionar um determinado caso
com outras investigações das demais esferas policiais.

Qualquer crime que o infrator deixe material biológico é passível de elucidação usando
as informações armazenadas no banco. Mesmo em crimes contra o patrimônio,
homicídios cometidos com arma de fogo, não raro o criminoso deixa seu material
biológico no local.

O material genético é coletado pela perícia no local do crime ou no corpo da vítima.
Além de exames feitos pelas vítimas de violência no Instituto Médico Legal (IML) a
coleta é feita também dos condenados nos casos previstos em lei.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

A maior parte dos perfis de criminosos armazenados é ligada a pessoas envolvidas em
casos violentos e de abuso sexual. Essa semana, o autor do assassinato da menina
Beatriz Angélica Mota, ocorrido em 2015, em Pernambuco, foi identificado com a
ajuda do material genético armazenado no banco. O homem está preso por outros
crimes, por isso suas informações já contavam no banco de dados do Banco Estadual
de Perfis Genéticos.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Todas as 27 unidades da federação contam com laboratório de genética forense em
suas instituições de perícia oficial. Cada estado faz a adesão à rede para alimentar o
banco de perfis genéticos nacional. Atualmente, 22 laboratórios alimentam
rotineiramente o banco nacional. Por meio desse repositório central, todas as
instituições de perícia conseguem compartilhar e comparar perfis genéticos obtidos
em diferentes regiões do país.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Vestígios como fios de cabelo, sangue e outros materiais biológicos, são coletados no
local do crime ou no corpo da vítima e em exames realizados nas vítimas no Instituto
Médico Legal (IML).

A coleta é feita também em condenados por crimes graves e hediondos. A partir de lei
aprovada em 2012, ficou determinado que é obrigatória a identificação do perfil
genético de condenados por crime com violência de natureza grave, como homicídios,
latrocínio, sequestro e estupro, ou em casos que sejam determinados pelo juiz.

Uma vez que os estados aderem à rede e alimentam o banco de perfis genéticos
nacional, as instituições conseguem fazer o cruzamento de dados.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

Governo cria delegacia especializada em crimes cibernéticos, na 
Paraíba

Sede da delegacia será em João Pessoa e circunscrição de atuação em todo território
do Estado da Paraíba.
Por G1 PB
11/06/2021
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Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

A delegacia foi criada considerando a implementação da nova política de Estado de
compatibilização e integração territorial das regiões, áreas e distritos integrado e a
necessidade de zelar pelo princípio da eficiência administrativa, visando a favorecer a
sociedade no pronto atendimento ao cidadão, que espera do Estado uma resposta
hábil e célere na defesa dos direitos atinentes à vida, ao patrimônio público e privado
entre outros.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Paraíba passa a ter centro de acolhimento para vítimas de 
xenofobia

Portaria instituiu atendimento à população estrangeira, migrante, refugiada ou
apátrida que for vítima de racismo, intolerância religiosa ou xenofobia.

Por g1 PB
05/02/2022
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

A nova portaria instituiu, oficialmente, o atendimento à população estrangeira,
migrante, refugiada e/ou apátrida que for vítima de racismo, intolerância religiosa
e/ou xenofobia.

Conforme dados do Sis Migra, operacionalizado pela Polícia Federal, o fluxo migratório
da população estrangeira, migrante de refugiada na Paraíba chegou a cerca de 10 mil
pessoas, com registro nacional oficializado nos últimos 10 anos.

O Centro João Balula está localizado na Rua Rodrigues de Aquino, número 220, no
Centro de João Pessoa. É possível entrar em contato através dos números (83) 3221-
6328 - (83) 99340-3946. Lá é oferecido acolhimento, assessoria jurídica, suporte
psicológico e atendimento da assistência social.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Estado e municípios gastaram R$ 1 bilhão a menos do que 
receberam na pandemia, diz TCE-PB

Dados são referentes até o final do mês de dezembro de 2021. Estado e municípios
receberam R$ 2,83 bilhões e informaram gastos da ordem de R$ 1,82 bilhão.

Por g1 PB
02/02/2022
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

O presidente do TCE, conselheiro Fernando Catão, destacou que um item que chamou
a atenção da auditoria foi com relação a despesas com pessoal. De acordo com
relatório, a contratação por tempo determinado, até o final de dezembro, foi o
elemento de despesa com maior volume de recursos empenhados em 2021 na função
saúde para o combate à Covid-19, R$ 113,74 milhões, representando 38,24% do total.

Durante o ano de 2021, foram assinados novos 520 contratos, R$ 232 milhões, destes,
380 foram firmados pela SES e unidades a ela vinculadas – hospitais, laboratórios e
maternidade – totalizando R$ 113 milhões ou 73% da quantidade de contratos novos
e 49% da respectiva soma.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Governador da Paraíba cria delegacia especializada de 
combate à corrupção

Sede da delegacia será em João Pessoa, mas terá circunscrição legal em todo
território da Paraíba.
Por G1 PB
28/08/2019
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Paraíba registra mais de 12,5 mil casos de gravidez em 
crianças e adolescentes entre 2020 e 2022

Em João Pessoa, são mais de 300 crianças e adolescentes gestantes entre 12 e 18
anos sendo acompanhadas pela Saúde da capital.

Por g1 PB com Zuíla David, TV Cabo Branco
01/02/2022

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Estupro de vulnerável: 329 meninas com idades até 14 anos 
engravidaram na Paraíba em 2021

De acordo com a Lei, manter relações sexuais com menores de 14 anos é
considerado estupro de vulnerável.

Por Lua Lacerda*
23/01/2022
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

De acordo com o Código Penal, manter relações sexuais com adolescentes de até 14
anos se configura como estupro de vulnerável e pode resultar em pena de 8 a 15
anos de prisão.

A delegada Joana D’Arc, da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a
Juventude de João Pessoa, explicou que quando o estuprador é maior de idade, ele
responde por crime de estupro de vulnerável e paga com pena prisional. Quando
menor de idade, ele responde por ato infracional e é inserido em medidas sócio-
educativas.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são 
estupradas por dia no Brasil

Cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são estupradas por dia no
Brasil, segundo levantamento inédito feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública em parceria com a Unicef, divulgado em outubro de 2021.
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

TJ derruba lei que exigia que mulheres vítimas de violência 
fossem atendidas por policiais do sexo feminino na Paraíba

Governo da Paraíba foi o autor do pedido de inconstitucionalidade. Pesquisadora da
UFPB critica a decisão e diz que derrubada da lei perpetua a agressão.

Por Phelipe Caldas, g1 PB
29/09/2021
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Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

A desembargadora chamou a lei de “determinação irrazoável”, já que exigiria “a
necessidade de reorganização administrativa sumária” das delegacias do estado.

Apesar dos argumentos da desembargadora, que foram acompanhados pelos pares do
TJPB, a decisão causou a reação de entidades e pesquisadores ligadas às questões da
mulher.

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Lei cria cota racial em concursos estaduais da Paraíba

Serão reservadas à população negra 20% das vagas oferecidas nos concursos
públicos, considerando os critérios de renda bruta familiar, tempo mínimo de
ensino público escolar, regionalização e especialidade.

Por g1 PB
21/12/2021
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Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

De acordo com o texto da lei, ficam reservadas à população negra 20% das vagas
oferecidas nos concursos públicos, considerando os critérios de renda bruta familiar,
tempo mínimo de ensino público escolar, regionalização e especialidade.

De acordo com o texto da lei, ficam reservadas à população negra 20% das vagas
oferecidas nos concursos públicos, considerando os critérios de renda bruta familiar,
tempo mínimo de ensino público escolar, regionalização e especialidade.

Atualidades 
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Para fazer jus à reserva de vagas o candidato deve ter cursado, pelo menos, um ano do
ensino médio em escola pública, e deverá, no momento do preenchimento da
inscrição, comprovar renda bruta familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-
mínimo, mediante apresentação das cópias das duas últimas declarações do IRPF e do
recibo de entrega de todos os membros da família que declararam ou, em caso de
inexistência desta, outro meio comprobatório idôneo que comprove a situação
específica de cada integrante do grupo familiar.

Conforme a lei, os candidatos da população negra concorrerão concomitantemente às
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua
classificação no concurso. Os candidatos da população negra aprovados dentro do
número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para
efeito do preenchimento das vagas reservadas.

269

270



136

OBRIGADO

Prof. Rodolfo Gracioli

271

272


	capa.pdf
	merged_doc (76).pdf

