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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado

com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de

marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,

use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 12

Diretrizes éticas na prática pericial criminal

Regras deontológicas de conduta incluem deveres1

como o da informação e fazem parte da responsabilidade ética

do perito durante o exercício profissional. Em determinados

casos, o dever de informar de forma clara é um requisito para4

o consentimento e a legitimidade do ato pericial. Assim, é

atendido o princípio da autonomia, em que todo indivíduo tem

por consagrado o direito de ser autor do seu destino e de7

escolher o caminho que lhe convém, independentemente dos

motivos que o levem a submeter, por exemplo, seus pertences

ou sua residência a uma perícia. Somam-se ainda outros10

deveres profissionais, que, contrapostos, tornam-se direitos da

sociedade: a abstenção de abusos, a vigilância, o cuidado e a

atenção.13

No entanto, a despeito de toda a importância da ética

deontológica, ela parece ser insuficiente para o

aprofundamento de reflexões éticas sobre posturas16

profissionais, pois se pressupõe que seja atendida à medida que

os códigos sejam simplesmente obedecidos. Porém, ser

eticamente bom é mais do que isso, porque obedecer a códigos19

de ética pode ser medida puramente protocolar. Verdadeiras

reflexões éticas podem chegar ao ponto de incomodar algumas

pessoas por retirá-las de uma postura automática em seu22

exercício profissional. Entretanto, esse esforço é fundamental

para o alcance de um trabalho que possa ser verdadeiramente

valorizado e reconhecido como detentor de alguma utilidade25

pública.

Um sistema de justiça imparcial, equitativo e

previsível é requisito universal para o reconhecimento de seu28

valor por parte da sociedade. Jurisdições estão reconhecendo

cada vez mais o papel limitado que confissões e testemunhos

desempenham, o que vem aumentando progressivamente a31

importância das ciências forenses nos tribunais. Todo empenho

deve voltar-se ao estabelecimento de uma postura eticamente

boa, pois isso constitui um dos pilares fundamentais de todo34

trabalho. É necessário definir claramente o que pode ser

considerado violação ética e desenvolver métodos

transparentes e previsíveis de investigação de alegações de tal37

tipo de violação.

Internet: <http://seer.cfm.org.br> (com adaptações).

Com relação ao sentido do texto, julgue os itens que se seguem.

1 Na linha 19, “eticamente” circunscreve a um domínio do
conhecimento — qual seja, ao da ética, subárea da filosofia —
os limites em que “bom” deve ser interpretado.

2 De acordo com o texto, respeitar o princípio da autonomia dos
indivíduos, do ponto de vista do perito, implica reconhecer a
possibilidade, em alguns casos, de que o indivíduo a ser
periciado pode tentar obstruir a realização da perícia.

3 O texto sugere que peritos tendem a não obedecer aos códigos
de ética de suas respectivas áreas de perícia. 

4 Deduz-se do texto que o estudo da ética pericial está
compreendido entre as matérias relevantes para as ciências
forenses.

5 O trecho “a despeito de toda a importância da ética
deontológica” (R.14-15) apresenta, como informação nova no
texto, a importância da ética deontológica para o trabalho
pericial.

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue os
itens a seguir.

6 Infere-se dos sentidos construídos pelo texto, em especial pelo
título e pela segunda metade do parágrafo inicial, que a
expressão “algumas pessoas” (R.21-22), embora possa ter como
referentes outros profissionais, alude a peritos criminais.

7 A coesão do texto seria mantida caso o vocábulo “todo” (R.6)
fosse substituído por qualquer ou cada.

8 No segundo parágrafo, destaca-se o início de períodos com
ideias de natureza adversativa, por meio das expressões “No
entanto” (R.14), “Porém” (R.18) e “Entretanto” (R.23).

9 Comparado ao segundo parágrafo, o terceiro destaca-se pela
utilização de maior número de conectores como recurso
coesivo.

Com relação à correção gramatical, julgue os itens subsequentes,
que apresentam trechos reescritos do texto.

10 Necessitam-se tanto da criação de métodos transparentes e
previsíveis quanto da definição clara do que se considere
violação ética, cujas alegações desse tipo seja submetido à
investigação.

11 Independentemente das razões que levem-nas a sujeitar, por
exemplo, suas posses ou sua moradia ao trabalho pericial, à
toda pessoa estão garantidos os direitos de: ser autor de seu
destino e de optar por o caminho de sua conveniência.

12 Mas apesar da grande importância da ética deontológica, ela
parece que é insuficiente para se aprofundarem reflexões éticas
quanto à condutas profissionais, em vistas de se entender que
ela seja atendida quando os códigos são simplesmente
obedecidos.
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Considerando o seguinte requisito: “A redação oficial deve

caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de

linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade”

(Manual de Redação da Presidência da República, 2002), cada

um dos itens seguintes apresenta um fragmento de texto que deve

ser julgado certo se atender ao citado requisito, ou errado, em caso

contrário.

13 O perito declinou à oferta de ascensão de posto dentro do

departamento por julgar a atitude perfídia na atual

circunstância.

14 Os recursos de que dispõe o Departamento serão aplicados

consoante a lei vigente. A verba destinada à segurança pública

será encaminhada ao setor responsável, e o relatório contábil

a ela referente deverá ser apresentado em um prazo máximo de

quinze dias a contar desta data.

15 Comunicamos a Vossa Senhoria que terça parte da corporação

foram convocados para trabalhar em regime de plantão apartir

do próximo ano. 

Com relação ao formato de documentos oficiais, julgue os itens a

seguir.

16 Uma certidão só tem validade quando, entre outros requisitos,

apresenta o visto da autoridade responsável por sua lavratura.

17 Um relatório descreve fatos passados e tem como função

determinar soluções que devam ser aplicadas em casos

específicos.

18 O texto final de uma ata deve ser redigido de forma que não

possa sofrer alterações posteriores.

Além dos bandidos locais, quadrilhas organizadas de

outros estados migraram, sobretudo, para o Nordeste — atraídas

pelo aumento do poder aquisitivo da região —, para fugir do

endurecimento das polícias, principalmente a de São Paulo.

Veja, 11/1/2012 (com adaptações).

Tendo como referência o fragmento de texto acima e os múltiplos

aspectos a ele relacionados, julgue os itens subsecutivos, a respeito

da violência no Brasil.

19 A única unidade da Federação, fora do Nordeste, que reduziu

a quantidade de homicídios entre 2000 e 2010 foi o estado de

São Paulo.

20 Na região Nordeste, poucos estados reduziram o número de

homicídios entre 2000 e 2010. Entre esses estados, inclui-se o

Ceará.

21 A quantidade de homicídios ocorridos entre 2000 e 2010

aumentou em todas as regiões do país, exceto na região

Sudeste.

22 Em 2010, a região Nordeste apresentou o maior número de

homicídios, em termos absolutos, do país.

A respeito dos reflexos da crise econômica internacional no Brasil,

julgue os itens que se seguem.

23 O Brasil, mesmo em face da crise, continuou a atrair

investimentos estrangeiros, o que resultou em saldo positivo na
balança comercial em 2011.

24 Em 2011, a crise europeia contribuiu para a deflação e a
retração do produto interno bruto brasileiro.

25 No fim de 2011, a despeito da gravidade dessa crise, o Brasil
superou a Grã-Bretanha, em termos econômicos, tornando-se

a sexta maior economia do mundo.

26 A crise econômica internacional afetou negativamente a

arrecadação de impostos brasileira, que foi a menor dos
últimos dez anos.

A discussão sobre o crack, iniciada na campanha eleitoral de 2010,

deverá ser um dos temas centrais nas disputas municipais de 2012
e, consequentemente, no debate político brasileiro. Julgue os itens

seguintes, relativos às implicações sociais do uso do crack no
Brasil.

27 A internação compulsória de usuários de crack, apesar de
apoiada pela maioria da população, não é aplicada em razão de

ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.

28 O crack deixou de ser uma droga consumida apenas por grupos
sociais pobres e marginalizados e passou a ser utilizada por

diversos segmentos sociais.

Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue os itens
subsequentes.

29 O comando pwd do Linux possibilita ao usuário efetuar a

troca de senha (password). 

30 Entre os sistemas operacionais Windows 7, Windows Vista e

Windows XP, apenas este último não possui versão para
processadores de 64 bits.

Julgue o item abaixo, a respeito de edição de textos.

31 De forma similar a uma planilha, o Microsoft Office Word
2003 permite, por meio do menu Tabela, inserir uma fórmula

com definição de formato de número e também funções como,
por exemplo, ABS, IF, MOD e COUNT.

Com relação a programas de navegação, julgue os próximos itens.

32 O serviço Firefox Sync do navegador Mozilla Firefox permite
a sincronização de favoritos, históricos de navegação, senhas,

músicas e fotos de computadores diferentes ou até mesmo de
celular.

33 A opção limpar dados de navegação do Google Chrome
aplica-se aos sistemas operacionais Windows, Mac, Linux e

Chrome, e o usuário pode excluir o histórico de navegação,
histórico de downloads, esvaziar o cache, excluir cookies e

outros dados do sítio e de plug-in, apagar senhas salvas e
limpar dados de formulário.
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No que concerne a redes sociais e computação em nuvem, julgue os

itens subsequentes.

34 A ferramenta Google Docs oferece a possibilidade de criação

de formulários em HTML com vários temas e tipos de

perguntas.

35 No Facebook, a análise do perfil (linha do tempo) permite a

aprovação ou a recusa das marcações que as pessoas adicionam

às publicações de um usuário. Já a análise de marcações

permite a aprovação ou a recusa das publicações, em que as

pessoas marcam o usuário antes de elas serem exibidas no

perfil desse usuário (linha do tempo).

Acerca de organização e gerenciamento de informações, julgue o

item seguinte.

36 No Windows Explorer do Windows XP, é possível colocar

uma imagem em uma pasta (modo de exibição de miniaturas)

para que o usuário possa lembrar-se do conteúdo que estará

inserido naquela pasta.

Julgue os itens que se seguem, referentes a segurança da

informação.

37 As ameaças são fatores externos que podem gerar incidente de

segurança da informação por intermédio da exploração das

vulnerabilidades dos ativos de informação.

38 O antivírus, para identificar um vírus, faz uma varredura no

código do arquivo que chegou e compara o seu tamanho com

o tamanho existente na tabela de alocação de arquivo do

sistema operacional. Caso encontre algum problema no código

ou divergência de tamanho, a ameaça é bloqueada.

Considerando que uma jovem de dezoito anos de idade tenha sido

estuprada por um rapaz de vinte anos de idade e que tal fato tenha

caracterizado a prática de crime de estupro processado por ação

penal pública condicionada a representação, julgue os itens a seguir.

39 O crime de estupro deixa vestígios, sendo necessário o exame

de corpo de delito para comprovar a materialidade do fato.

Entretanto, caso a jovem tome banho antes de ir à delegacia e

desapareçam os vestígios, a confissão espontânea do rapaz

poderá suprir a falta do exame.

40 Ao ser ouvido durante o inquérito policial, o rapaz terá o

direito de permanecer em silêncio e ser assistido por advogado,

visto que, no procedimento investigatório, são observadas as

garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da

publicidade.

41 Na hipótese em apreço, a autoridade policial somente poderá

instaurar inquérito para apurar o estupro se houver

representação da jovem no prazo de até seis meses, contados

da data em que se descobriu quem foi o autor do fato. Após o

prazo decadencial, estará extinta a punibilidade e o rapaz não

poderá ser processado.

Julgue os seguintes itens, acerca de prisões processuais e do habeas

corpus.

42 No caso de a pessoa presa preventivamente pretender interpor

habeas corpus em seu próprio favor por excesso de prazo na

prisão, hipótese em que ela mesma será impetrante e paciente,

será dispensável a constituição de advogado para essa ação.

43 O indivíduo que for preso em flagrante devido à prática de

crime inafiançável não terá direito à concessão de liberdade

provisória, devendo permanecer preso durante o inquérito e a

ação penal. Tal vedação não caracteriza violação do princípio

da inocência, visto que o flagrante por si só tem força coativa.

44 A prisão temporária é medida cautelar que não admite

decretação de ofício e pode ser determinada estritamente

durante o inquérito policial, nos crimes taxativamente

elencados na lei de regência dessa modalidade de prisão.

Acerca da prova criminal, julgue os itens seguintes.

45 Na falta do perito oficial, poderão ser nomeadas pelo juiz duas

pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, que

prestarão compromisso e realizarão a perícia, sendo

identificadas como assistentes técnicos que, por estarem

equiparados aos peritos oficiais, farão que o juiz fique adstrito

ao laudo por eles elaborado.

46 A interceptação telefônica é meio de prova admitido nos

crimes punidos com pena máxima de detenção, desde que não

existam outros meios disponíveis para obtenção da prova.

47 A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas

são ilegítimas e devem ser desentranhadas dos autos, ainda que

não se tenha evidenciado o nexo de causalidade entre umas e

outras, em estrita observância à garantia do devido processo

legal.

Julgue os próximos itens, relativos a institutos do processo penal

brasileiro.

48 O assistente do Ministério Público somente poderá ser

habilitado após o início da ação penal pública e antes do

trânsito em julgado, razão por que não se admite tal habilitação

durante o inquérito policial, na execução penal nem em crime

de ação privada.

49 A renúncia e o perdão extinguem a punibilidade dos crimes de

ação privada propriamente dita. A renúncia é ato unilateral e

ocorre antes do início da ação penal. O perdão é ato bilateral

e depende do aceite do querelado para produzir efeitos. Tanto

a renúncia quanto o perdão, em relação a um dos querelados,

se estenderá aos demais.

50 São extensivas aos peritos as disposições referentes a

suspeição dos juízes, como, por exemplo, a hipótese de o

perito ser filho da vítima. Por outro lado, o perito, mesmo não

sendo testemunha, poderá ser conduzido coercitivamente à

presença do juiz, caso não compareça nem apresente

justificativa.


