LINGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.
A morte e a morte do poeta
Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia, o pianista Marcos Resende primeiro tratou de verificar
que estava vivo, bem vivo. Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica: “Hoje é 27
e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha dando a mesma explicação”. Quando li
esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou
aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias.
O poeta estava a bordo do Grand Condé havia cinquenta e cinco dias. O brigue chegou a Marselha
com um morto a bordo. À falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena.
Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que era ele o morto. A notícia chegou ao
Instituto Histórico durante uma sessão presidida por d. Pedro II. Suspensa a sessão, começaram as
homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil.
Suspeitar que podia ser mentira? Impossível. O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia
ser verdade. Ofícios fúnebres solenes foram celebrados na Corte e na província. Vinte e cinco nênias
saíram publicadas de estalo. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas
de esguicho, quentes e sinceras. O grande poeta! O grande amigo! Que trágica perda! As comunicações
se arrastavam a passo de cágado. Mal se começava a aliviar o luto fechado, dois meses depois chegou
o desmentido: morreu, uma vírgula! Vivinho da silva.
A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta: “É mentira! Não morri, nem morro, nem hei de
morrer nunca mais!” Entre exclamações, citou Horácio: “Não morrerei de todo.” Todavia, morreu, claro. E
morreu num naufrágio, vejam a coincidência. Em 1864, trancado na sua cabine do Ville de Boulogne, à
vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado. Terá sido devorado pelos tubarões. Mas o
poeta, este de fato não morreu.
[...]
(Adaptado de: RESENDE, Otto Lara. Bom dia para nascer. São Paulo: Cia das Letras, 2011, p.107-8)

01. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente
A) as boas condições do porto de Marselha, em território francês, às péssimas condições do porto
brasileiro localizado no Maranhão, perto do qual o navio Ville de Boulogne acabou por naufragar.
B) a demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias, no século XIX, pôde ser contestada
pelo poeta à rapidez com que o pianista Marcos Resende, contemporâneo do cronista, pôde contestar a
própria morte.
C) a comoção com que foi recebida a notícia da suposta morte do poeta Gonçalves Dias à indiferença
com que se recebeu a notícia da morte do pianista Marcos Resende, buscando-se esclarecê-la com um
simples telefonema.
D) a resistência do navio Grand Condé, onde Gonçalves Dias pôde permanecer em segurança por mais
de cinquenta dias, à fragilidade do Ville de Boulogne, que levou pouco tempo para naufragar na costa do
Maranhão.
E) a banalização das notícias em seu próprio tempo, mesmo as mais trágicas, à solenidade com que
eram dadas no século XIX, muitas vezes em sessões no Instituto Histórico, com a eventual presença do
próprio Imperador.
02. De acordo com o texto, a falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma
conjunção de acontecimentos que incluem:

A) a morte de um passageiro no navio em que ele viajava, a impossibilidade dos passageiros do navio
cumprirem o período de quarentena em terra e a motivação da viagem do poeta para a Europa.
B) a inexistência de lazareto no Grand Condé, a motivação da viagem do poeta para a Europa e as falhas
de comunicação entre o navio e o porto de Marselha.
C) a impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem o período de quarentena em terra, a presença
do Imperador no Instituto Histórico e as homenagens feitas no Brasil ao grande poeta.
D) a morte de um passageiro no navio em que ele viajava, a motivação da viagem do poeta para a Europa
e as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marselha.
E) a inexistência de lazareto no Grand Condé, a morte de um passageiro no navio e as homenagens
feitas no Brasil ao grande poeta.
03. Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em
outras palavras é:
A) Entre exclamações, citou = Em meio aos brados, parodiou
B) Ofícios fúnebres = Comunicações danosas
C) o seu necrológio no jornal = a sua matéria fúnebre impressa
D) obrigado à caceteação = compelido ao aborrecimento
E) aliviar o luto fechado = compensar a grande tristeza
04. A frase do texto que permite transposição para a voz passiva é:
A) Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica...
B) Mas o poeta, este de fato não morreu.
C) Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias.
D) O poeta estava a bordo do Grand Condé...
E) ... de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa.
05. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho,
quentes e sinceras.
O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo
grifado acima está em:
A) É mentira!
B) A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por d. Pedro II.
C) ... que estava vivo, bem vivo.
D) E morreu num naufrágio...
E) Entre exclamações, citou Horácio..
06. À falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. (2o parágrafo)
Mantendo-se o sentido e a coesão da frase, o segmento grifado acima pode ser corretamente
substituído por:
A) De sorte que faltava o lazareto
B) Embora faltasse o lazareto
C) Uma vez que faltava o lazareto
D) À medida que faltasse o lazareto
E) Conquanto faltava o lazareto
07. Suspensa a sessão, começaram as homenagens...
O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também
grifado em:
A) As comunicações se arrastavam a passo de cágado.
B) O brigue chegou a Marselha com um morto a bordo.
C) Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia...
D) Terá sido devorado pelos tubarões.
E) ... dois meses depois chegou o desmentido...
08. A frase cuja REDAÇÃO está inteiramente clara e correta é:

A) Para quem acredita em destino e que o dia da morte está marcado, nada nem ninguém pode alterá-la
ou prolongá-la, e nenhum remédio poderia ser proscrito para salvar aquele que já está condenado.
B) Não foi absolutamente efêmera há glória de Gonçalves Dias, mas ao contrário duradoura e imperecível,
já que ainda hoje o autor da “Canção do exílio” é considerado um dos maiores poetas brasileiros de que
conhecemos.
C) Outra extraordinária coincidência na biografia de Gonçalves Dias é a composição de um poema
chamado “O mar”, em cujos versos aquele que viria a morrer num naufrágio alude ao “oceano terrível” e
à própria morte.
D) Senão tivesse morrido no naufrágio do Ville de Boulogne, é possível que Gonçalves Dias não
sobreviveria muitos dias à seu desembarque, pois seu estado de saúde era de fato muito grave.
E) Ser dado por morto e estar bem vivo, numa experiência das mais inquietantes que o ser humano pode
vir a conhecer, cuja é talvez ainda mais terrificante quando se depara de repente com a notícia da própria
morte.
Atenção: Para responder às questões de números 9 a 10, considere o texto abaixo.
Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los; há
anos vivo sem nenhum desses abrigos, e também, como toda gente, sem chapéu. Tenho apanhado muita
chuva, dado muita corrida, me plantado debaixo de muita marquise, mas resistido.
Ontem, porém, choveu demais, e eu precisava ir a três pontos diferentes do bairro. Pedi ao moço de
recados, quando veio apanhar a crônica para o jornal, que me comprasse um chapéu-de-chuva que não
fosse vagabundo demais, mas também não muito caro. Ele me comprou um de pouco mais de trezentos
cruzeiros.
Depois de cumprir meus afazeres voltei para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus
a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele; meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu
a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse carinho.
Pensando bem, ele talvez derive do fato de ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais infenso
a mudanças. Sou apenas um quarentão, e praticamente nenhum objeto de minha infância existe mais em
sua forma primitiva.
O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores
desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austero, negro,
com seu cabo e suas invariáveis varetas.
Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou; tem ao mesmo tempo
algo de ridículo e algo de fúnebre, essa pequena barraca ambulante.
Já na minha infância era um objeto de ares antiquados, que parecia vindo de épocas remotas, e
uma de suas características era ser muito usado em enterros. Por outro lado, esse grande acompanhador
de defuntos sempre teve, apesar de seu feitio grave, o costume leviano de se perder, de sumir, de mudar
de dono. Ele na verdade só é fiel a seus amigos cem por cento, que com ele saem todo dia, faça chuva
ou sol, apesar dos motejos alheios; a estes, respeita. O freguês vulgar e ocasional, este o irrita, e ele se
aproveita da primeira distração para sumir.
(Adaptado de: BRAGA, Rubem. Coisas antigas. In: 200 Crônicas escolhidas. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998, p.217-9)

09. De acordo com o texto,
A) mesmo que possam ser condenáveis os abusos a que foi submetido o aspecto das sombrinhas, elas
têm a grande vantagem de não serem esquecidas exatamente por conta da sua diversidade de cores e
padrões.
B) se a todo momento se perde um guarda-chuva, a perda não precisa ser lamentada, já que guardachuvas podem sempre ser comprados por um preço relativamente acessível.
C) ainda que o guarda-chuva seja uma invenção bastante engenhosa, parece surpreendente que o
homem não tenha conseguido até hoje inventar alguma coisa mais prática que pudesse substituí-lo na
proteção contra a chuva.
D) a despeito da aversão que se possa ter em relação ao guarda-chuva, o seu conservadorismo chega a
ser atraente sobretudo num mundo em que tudo acaba sofrendo constantes e vertiginosas
transformações.
E) se é elogiável o fato do guarda-chuva ter permanecido praticamente o mesmo desde a sua invenção,
a falta de variedade de seu aspecto é responsável pelas confusões que o levam a constantes trocas de
dono.

10. Em diversos momentos o autor se vale do humor na composição do texto, como ocorre no
segmento:
I. Pensando bem, ele talvez derive do fato de ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno mais
infenso a mudanças. (4o parágrafo)
II. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores desregramentos futuristas e tanto abusaram
que até caíram de moda. (5o parágrafo)
III. Reparem que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou; tem ao mesmo tempo algo
de ridículo e algo de fúnebre... (6o parágrafo)
IV. Por outro lado, esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu feitio grave, o
costume leviano de se perder, de sumir, de mudar de dono. (último parágrafo)
Atende ao enunciado o que consta APENAS em
A) II e IV.
B) I, II e III.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) IV.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 10 QUESTÕES
01. Acerca da manipulação de pastas e arquivos no MS-Windows 10, analise as afirmativas abaixo:
I. O nome de um arquivo não pode conter os caracteres: | * / \ : “ < > ?
II. A extensão, geralmente associada a um arquivo, só pode ser até 3 caracteres e não pode ser
renomeada.
III. No Windows é possível haver dois ou mais arquivos com o mesmo nome, dentro da mesma pasta, se
tiverem extensões diferentes.
IV. No ambiente Windows, as extensões: Mpg, Avi e Wma, são formatos de arquivos de vídeo.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I e III
B) I e IV.
C) II e IV.
D) II e III .
E) IV e V.
02. O diretor do ITEP, requisitou ao Agente administrativo Carlos que ao final da digitação e
formatação de um relatório no MS-Word 2016, gravasse o arquivo na pasta TEXTOS, no
computador ITEP1 compartilhado em rede.
Qual o caminho Carlos deve digitar na barra de endereço da caixa Salvar Como do Word, exibida
abaixo, para salvar o arquivo.

A) \\itep1\textos.
B) C:\textos\itep1
C) //Rede/itep1/textos

D) C:\Rede\ itep1\ textos.
E) >>itep1> textos.
03. Sobre os conceitos e recursos relacionados à Redes, Internet e a navegadores, analise os itens
abaixo:
I. O termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios na qual é
usado o protocolo IEEE 802.11.
II. O protocolo da pilha TCP/IP responsável pela transferência de páginas entre um servidor Web e um
navegador é o HTTP.
III. Cada página da Web possui um endereço único de localização chamado de HTML.
IV. Por ser uma rede privada uma Intranet não utiliza os mesmos protocolos utilizados na Internet.
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)
A) I e III.
B) I e II.
C) II e IV.
D) I, II e IV.
E) I, III e IV
04. Considere o mecanismo de busca Google, que permite a busca por páginas na Internet.
Dessa forma, supondo que seja necessário buscar por documentos do tipo PDF contendo a
expressão “Concurso Itep-RN”, exceto os que contenham em seu conteúdo, a palavra “perito”.
Para isso, o critério de busca que você pode utilizar é
A) Concurso+Itep+RN in pdf not perito
B) " Concurso Itep-RN" filetype:pdf ex:perito
C) "Concurso Itep-RN" filetype:pdf -perito
D) Concurso+Itep RN file:pdf "perito"
E) Concurso -Itep+RN typefile:pdf without "perito"
05. Nos dias atuais os navegadores são amplamente utilizados como ferramenta de trabalho.
Sobre navegadores Web e os seus recursos, é correto afirmar.
A) O Google Chrome, não possui recurso que permite iniciar uma sessão, salvar e sincronizar marcadores
entre dispositivos.
B) No Google Chrome, para iniciar uma navegação segura, criptografada com o uso do protocolo HTTPS,
é necessário mudar para o modo anônimo.
C) o Mozilla Firefox possui um modo de navegação privado, que, ao terminar a sessão, elimina
automaticamente o histórico e os cookies.
D) o Google Chrome e o Mozilla Firefox contêm apenas versões para Windows.
E) No Google Chrome o atalho ALT+ESC permite acessar o Gerenciador de Tarefas para visualizar e
finalizar processos em execução.
06. Os códigos maliciosos (malware) são programas especificamente desenvolvidos para executar
ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre códigos maliciosos, é correto
afirmar que:
A) backdoor é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si
mesmo, de computador para computador;
B) spyware é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por
meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim;
C) vírus é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações
coletadas para terceiros;

D) bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele
seja controlado remotamente;
E) worm é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um
equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o
acesso ao usuário.
07. Sobre as ferramentas e recurso do Ms-Word 2016 (PT-BR) analise os itens abaixo:
I. A seleção completa de um parágrafo, com o uso do mouse, é feita através de um duplo clique (dois
cliques rápidos) em alguma parte do parágrafo.
II. No Word, a opção que permite a formatação de um texto previamente selecionado em colunas tipo
jornalístico é acessível pela guia Layout.
III. A ferramenta Ortografia e Gramática é acessível pela guia Revisão ou pelo atalho F7.
IV. Apesar de vários recursos avançados, o Word não permite o uso de fórmulas em uma tabela que
contenha valores numéricos.
Está correto o que se afirmar, SOMENTE em
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) II e III.
E) I, III e IV.
08. Considere o fragmento de planilha criada no MS-Excel 2016(PT-BR):

Caso o usuário digite a fórmula:
=SE(MEDIA(B2:D2)>=5;MAXIMO(B2:D4);MENOR(B2:D4;2)
, na célula A5 e pressione a tecla ENTER, o resultado será
A) 12
B) 7
C) 9
D) 10
E) #Valor!
09. Sobre os recursos, do sistema operacional Linux, analise os itens abaixo:
I. Ubuntu e Debian são exemplos de distribuições do sistema operacional Linux.
II. O diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema
operacional.
III. No terminal de qualquer distribuição do sistema operacional Linux, como Fedora, o aparecimento do
caractere $ no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root.
IV. o comando pwd, digitado no terminal do sistema operacional Linux, informar o diretório atual em que
o usuário se encontra.

Está correto o que se afirmar, SOMENTE em
A) I e II.
B) II e III.
C) II e IV.
D) I, II e IV.
E) I e IV.
10. Analise as afirmativas sobre conceitos de hardware e dispositivos de um computador.
I. A CPU (Unidade Central de Processamento) é o componente responsável por processar os dados em
um computador.
II. A memória RAM é volátil, isto é, as informações gravadas nessa memória, se perdem quando o
computador é desligado.
III. O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do padrão IDE é mais rápido que em um disco
do tipo SATA do mesmo tamanho.
IV. A memória cache localizada na CPU, tem função de agilizar o processamento, pois, armazena os
dados mais frequentemente usados pelo processador
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)
A) I e II.
B) II e III.
C) II e IV.
D) I, II e IV.
E) III e IV.

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA – 10 QUESTÕES
01. Sobre a Criminalística podemos afirmar:
A) A Criminalística é dispensável na investigação de atos presumidamente criminosos, o intuito precípuo
é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão conhecêla todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente, policiais, peritos,
promotores, juízes e advogados.
B) A Criminalística é indispensável na investigação de atos presumidamente criminosos, o intuito precípuo
é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão conhecêla todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente, policiais, peritos,
promotores, juízes e advogados.
C) A Criminalística é indispensável na investigação de atos presumidamente não criminosos, o intuito
precípuo é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão
conhecê-la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente promotores,
juízes e advogados.
D) A Criminalística é indispensável na investigação de atos presumidamente ilícitos, sejam criminosos ou
não, o intuito precípuo é possibilitar a aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse
fundamento, deverão conhecê-la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas,
principalmente, promotores, juízes e advogados.
E) A Criminalística é dispensável na investigação de atos presumidamente criminosos, o intuito precípuo
é possibilitar a provável aplicação da justiça de forma adequada. Baseado nesse fundamento, deverão
conhecê-la todos aqueles que realizam atividades com ela relacionadas, principalmente, policiais, peritos,
promotores, juízes e advogados.

02. Quais são os objetivos da Criminalística:

A) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo subjetivo de um crime para se
chegar ao conhecimento do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores
e vítimas.
B) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo material de um fato qualquer para
se chegar a materialidade do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores.
C) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo material de um crime para se
chegar a materialidade do mesmo, a identificação do modus operandi, sendo as identificações dos
autores e vítimas uma finalidade exclusiva da investigação subjetiva.
D) Criminalística é um conjunto de procedimentos aplicados ao estudo material de um crime para se
chegar a materialidade do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores e
vítimas.
E) Criminalística é um conjunto de provas construídas para o estudo subjetivo de um crime para se chegar
ao conhecimento do mesmo, a identificação do modus operandi, e as identificações dos autores e vítimas.
03. Ainda sobre os objetivos da Criminalística podemos afirmar que:
A) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais intrínsecos relativos ao local
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao
direcionamento interpretativo do fato criminoso.
B) A Criminalística tem como objetivo a análise dos elementos subjetivos relativos ao local periciado,
relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao direcionamento
interpretativo do fato criminoso.
C) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao
direcionamento interpretativo dos fatos sociais.
D) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao
direcionamento interpretativo do fato criminoso.
E) A Criminalística tem como objetivo a análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local
periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, possibilitando auxílio ao
direcionamento Real do fato criminoso.
04. Edmond Locard, em 1892, introduziu em seu trabalho intitulado A investigação criminal e os
métodos científicos, a verificação dos vestígios encontrados nos locais de crime a fim de
reconstruir os fatos de uma cena do crime e determinar a sua teoria. A teoria exprime que:
A) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual os
intervenientes entram em contato com a própria cena onde o crime foi executado, trazendo algo relevante
para a cena do crime. Cada contato deixa então o seu rasto.
B) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual os
intervenientes não entram em contato com a própria cena onde o crime foi executado, sendo logo um
método útil para investigações subjetivas.
C) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, não é aplicável na cena de crime, mas sim
sobre as análises dos fatos narrados pela testemunha de um crime, durante seu depoimento, sendo um
método essencial para avaliação da veracidade dos fatos narrados.
D) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual o
autor de um crime entra em contato apenas com o corpo da vítima, trazendo algo relevante para a
investigação.
E) Basicamente a Teoria de Locard, ou o princípio de Locard, é aplicável na cena de crime, na qual os
intervenientes entram em contato com a própria cena onde o crime foi executado, trazendo algo não tão
relevante para a cena do crime.
05. Sobre os conceitos de Vestígio, Evidência e Indício, responda V ou F e depois marque a
alternativa que corresponda a sequência:
( ) Indício é todo objeto ou material bruto constatado e/ou recolhido em local de crime ou presente
em uma situação a ser periciado e que será analisado posteriormente.
( ) Evidência é todo objeto ou material bruto constatado e/ou recolhido em local de crime ou presente
em uma situação a ser periciado e que será analisado posteriormente.
( ) Indício é expressão utilizada no meio jurídico que significa cada uma das informações (periciais
ou não) relacionadas com o conjunto probante.
( ) Vestígio é todo objeto ou material bruto constatado e/ou recolhido em local de crime ou presente

em uma situação a ser periciado e que será analisado posteriormente
( ) Evidência é o vestígio que após as devidas análises constata-se, técnica e cientificamente, sua
relação com o fato periciado.
A) VVFFF
B) FVFVF
C) FFVVV
D) VVFVF
E) VVVFF
06. Sobre o conceito de Vestígios Verdadeiros, Ilusórios e Forjados podemos afirmar que:
A) vestígio forjado é todo elemento encontrado no local do crime que não esteja relacionado às ações
dos atores da infração e desde que a sua produção não tenha ocorrido de maneira intencional.
B) vestígio ilusório entendemos todo elemento encontrado no local do crime, cujo autor teve a intenção
de produzi-lo, com o objetivo de modificar o conjunto dos elementos originais produzidos pelos atores
da infração.
C) vestígio forjado poderá ser produzido por qualquer pessoa que tenha interesse em modificar a
cena de um crime, por mais diversas razões.
D) O vestígio verdadeiro é uma depuração total dos elementos encontrados no local do crime, são
aqueles produzidos diretamente pelos atores da infração, bem como os elementos encontrados no
local do crime que não esteja relacionado às ações dos atores da infração
E) vestígio forjado poderá ser produzido por apenas uma pessoa que tem interesse em modificar a
cena de um crime, por mais diversas razões.
07. Sobre a conceituação de Local de Crime podemos afirmar que:
A) O chamado local do crime é o local onde ocorreu a conduta delituosa, refere-se ao espaço físico restrito
que em um local de homicídio, por exemplo, é limitado a região onde está localizado o cadáver.
B) A vítima é assassinada em uma residência, depois é transportada em um veículo e finalmente
abandonada em um campo, quando falamos em local de crime está definição abrange apenas a
residência onde a vítima foi assassinada.
C) O local de crime classificado em sua abrangência pode ser classificado como local imediato, mediato
e relacionado.
D) Quando são distintos e separados o lugar onde aconteceu o homicídio e o lugar onde se encontra o
corpo, esse último será considerado um lugar relacionado ou distante e o primeiro será o lugar do fato,
tendo apenas relevância para investigação o local onde está localizado o corpo
E) Todos as alternativas estão corretas
08. Sobre a preservação de um Local de Crime:
A) A preservação da cena de crime é, atualmente, um tema pouco discutido, e de pouca relevância para
investigação criminal
B) Cabe exclusivamente a equipe pericial a preservação do local onde ocorreu o crime.
C) O primeiro passo no processo de isolamento é preservar a área do crime, devendo ser estabelecido
um perímetro onde a perícia e demais autoridades responsáveis pela investigação criminal tenham
acesso, evitando, assim, uma potencial contaminação do local do crime por populares.
D) dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a
chegada dos peritos criminais” e, em segundo lugar, “apreender os objetos que tiverem relação com o
fato, após liberados pelos peritos criminais.”, são medidas que devem ser adotadas pela autoridade
policial ao tomar conhecimento de um crime
E) O processo de isolamento da cena de crime cabe as autoridades policiais, Família da Vítima e equipe
pericial.
09. Sobre os locais de crime contra pessoa, como podemos definir exame perinecroscópico:
A) O exame perinecroscópico é o exame do cadáver no necrotério realizado pelo perito médico legista.
Esse exame é importante para que o perito correlacione os vestígios materiais encontrados no local do
fato com os ferimentos e posição apresentados pelo cadáver, assim como, poder determinar uma possível
dinâmica para os evento, além de estabelecer a existência no corpo da vítima de algum vestígio deixado
pelo autor do fato e que permita sua identificação.

B) O exame perinecroscópico é o exame do cadáver no local do crime realizado pela autoridade policial.
Esse exame é importante para que a autoridade policial possa ter uma melhor interação com o perito
médico legista e consequentemente tornar o processo investigativo mais eficiente.
C) O exame perinecroscópico é o exame do cadáver no local do crime realizado pelo perito criminal. Esse
exame é importante para que o perito correlacione os vestígios materiais encontrados no local do fato
com os ferimentos e posição apresentados pelo cadáver, assim como, poder determinar uma possível
dinâmica para os evento, além de estabelecer a existência no corpo da vítima de algum vestígio deixado
pelo autor do fato e que permita sua identificação.
D) O exame perinecroscópico é o exame do cadáver no local do crime realizado pelos socorristas da
SAMU. Esse exame é pouco importante. A autoridade policial terá melhor interação com o perito médico
legista e consequentemente tornar o processo investigativo mais eficiente.
E) O exame perinecroscópico é dispensável em um local de crime contra pessoa, considerando que o
cadáver será examinado de modo muito mais minucioso e preciso no necrotério do órgão de perícia por
um perito médico legista.
10. Em relação a Cadeia de Custódia podemos afirmar:
A) Podemos conceituar cadeia de custódia como uma sucessão de eventos concatenados, em que
cada um proporciona a viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, de forma a proteger a integridade
de um vestígio do local de crime ao seu reconhecimento como evidência até o trânsito em julgado do
mérito processual.
B) Podemos conceituar cadeia de custódia como vários eventos independentes, de forma a proteger a
integridade de um vestígio do local de crime ao seu reconhecimento como prova material até o trânsito
em julgado do mérito processual
C) Podemos conceituar cadeia de custódia como uma sucessão de eventos concatenados, em que
cada um proporciona a viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, de forma a proteger a integridade
de um vestígio do local de crime ao seu reconhecimento como indício até o trânsito em julgado do mérito
processual.
D) Podemos conceituar cadeia de custódia como uma sucessão de eventos concatenados, em que
cada um proporciona a viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, de forma a proteger a integridade
de um depoimento de uma testemunha obtido durante a fase de inquérito policial para ser apreciado
durante o julgamento da ação penal correspondente.
E) Nenhuma das alternativas está correta.

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL – 10 QUESTÕES
01. No que se refere à obrigatoriedade do sigilo profissional e aos documentos médicos, é
corretoafirmar que o(a)
A) declaração de óbito é padronizada de acordo com os parâmetros de cada estado da
Federação.
B) relatório médico ditado ao escrivão, logo após o exame, é denominado relatório médico-legal.
C) perito médico-legal tem o dever de manter a obrigatoriedade do sigilo profissional mesmo se
estiver a serviço da justiça.
D) médico que emite atestado, nos casos de doenças de notificação compulsória, estáliberado
do sigilo profissional.
E) revelação do diagnóstico explicitado ou codificado pelo médico assistente independe, do
ponto de vista ético e jurídico, de autorização prévia do paciente.
02. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às lesões provocadas por projétil de arma de fogo:
A) Nos ferimentos por projéteis de arma de fogo, se costuma ter ou orlas de contusão e enxugono
orifício de entrada.
B) Nos ferimentos por arma de fogo com arma encostada, se costuma ter câmara de mina de Hoffman
e zona de esfumaçamento. Também pode haver, se tiver osso subjacente, sinal de Benassi.
C) São características de ferimento de entrada causado por projétil de arma de fogo:bordas evertidas
e ausência de orlas ou zonas.
D) No tiro à queima-roupa se costuma ter zona de tatuagem.
E) Em tiros à distância, não se tem zona de tatuagem, de esfumaçamento.
03. O frio e o calor podem modificar o estado físico dos corpos humanos e causar lesões,

respectivamente, conhecidas por geladuras e queimaduras, que podem ser classificadas
emgraus (1 a 4). Assinale a alternativa que apresenta algumas das características de cada grau,
respectivamente, para as geladuras/ queimaduras.
A) Primeiro grau: aspecto anserino da pele / flictenas.
B) Segundo grau: eritema / flictenas.
C) Terceiro grau: bolhas hemorrágicas / incidência até os planos musculares.
D) Quarto grau: desarticulação/ cicatriz retrátil.
E) Primeiro grau: rubefação / flictenas.
04. Em relação aos mecanismos de ação, é INCORRETO afirmar que:
A) Os agentes perfurocontudentes onde a lesão acontece mais pelo peso e força com queeles são
usados do que pelo deslizamento do gume.
B) Os agentes perfurantes atuam por pressão em um ponto de contato, rompendo as fibras e
causando danos internos bem maiores do que o pequeno orifício de entrada.
C) Os agentes cortantes atuam em contato com o corpo, que se dá por uma linha do gume, cortam por
deslizamento e pressão, geralmente sem maior profundidade.
D) Os agentes contundentes atuam por choque, pressão ou deslizamento no contato com a
superfície plana, como regra.
E) Os agentes perfurocortantes onde além da perfuração, por pressão, ocorre ação lateral,resultando
corte.
05. A asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de ordem físico-química. A respeito
doassunto, analise as afirmativas abaixo.
I. São sinais externos da asfixia mecânica: cianose de face, cogumelo de espuma e equimose das
mucosas.
II. Sufocação direta é a modalidade de asfixia que ocorre por oclusão da boca e das fossas nasaisou
por compressão do tórax e abdome, impedindo os movimentos respiratórios.
III. São sinais cadavéricos frequentes no afogamento: Manchas de Tardieu e diluição do sangue.
Assinale a alternativa correta.
A) Todas as afirmativas estão corretas
B) Apenas a afirmativa I está correta
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
E) Apenas a afirmativa III está correta
06. Nas feridas cortantes ou incisas, geralmente se encontra a presença de
A) extensão maior que profundidade.
B) pouco sangramento e bordas irregulares.
C) predomínio da profundidade em relação à extensão.
D) bordas evertidas e com grande profundidade.
E) lesões cujo instrumento transfere a energia por pressão.
07. O espectro equimótico de Le Gran Du Saulle representa a cronologia das equimoses,
EXCETO:
A) nas áreas queratinizadas.
B) nas regiões subungueais.
C) no couro cabeludo.
D) na conjuntiva.
E) nas áreas de musculatura estriada.
08. Na perícia de conjunção carnal, a maioria das lesões encontradas nas vítimas de crimes
sexuais é de caráter inespecífico, o que torna necessária a realização de métodos
complementares para a elucidação dos vestígios, entre os quais NÃO se inclui:
A) Pesquisa direta de espermatozoides.
B) Dosagem de prostaglandina F2-alfa.
C) Dosagem de fosfatase ácida prostática.

D) Pesquisa de antígeno prostático específico.
E) Exame de confronto genético.
09. Dentre os fenômenos cadavéricos transformativos, tem-se a
A) autólise, que é o processo de destruição macroscópica decorrente da ação da água do meio ambiente
em que o cadáver se encontra.
B) putrefação, fenômeno que antecede a autólise, caracterizada pela decomposição fermentativa da
matéria inorgânica.
C) maceração, que é o processo de conservação que ocorre na morte do feto dentro do útero materno
em qualquer tempo da gestação.
D) mumificação, que é um processo destrutivo do cadáver, sendo decorrente de meios naturais.
E) saponificação, na qual o cadáver é transformado em uma substância untuosa após umcerto
estágio da putrefação.
10. Um processo de grande importância na cronotanatognose desenvolve-se em quatro
fases:período cromático, período enfisematoso, período coliquativo e período de
esqueletização.
A) autólise.
B) putrefação.
C) maceração.
D) coreificação.
E) mumificação.

BIOLOGIA – 10 QUESTÕES
01. O epitélio nasal e o bronquial apresentam receptores às proteínas virais do novo coronavírus
(SARS-CoV-2). A secreção mucosa liberada pelas células das vias respiratórias é importante para
a formação de um gel viscoso e lubrificante com grande quantidade de água, que funciona como
uma barreira adesiva para muitas partículas e patógenos. Entretanto, há vírus capazes de penetrar
essa barreira formada pelo muco.
(W. Sungnak e outros. Nature Medicine, Londres, v. 26, p. 681-687, abr. 2020.)

Utilize a figura abaixo e seus conhecimentos de biologia celular para assinalar a alternativa que
preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

Presente na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios, a célula caliciforme apresenta as
organelas (i) __________ e (ii) __________ bem desenvolvidas, as quais são responsáveis pela (iii)
__________ e (iv) __________, respectivamente, necessárias para a produção do muco.
A) (i) mitocôndria; (ii) retículo endoplasmático agranular; (iii) síntese de ATP; (iv) detoxificação.
B) (i) complexo de Golgi; (ii) retículo endoplasmático granular; (iii) adição de açúcares; (iv) síntese
proteica.
C) (i) retículo endoplasmático agranular; (ii) mitocôndria; (iii) detoxificação; (iv) síntese de ATP.

D) (i) retículo endoplasmático granular; (ii) complexo de Golgi; (iii) síntese proteica; (iv) adição de
açúcares.
E) (i) peroxissomos; (ii) complexo de Golgi; (iii) síntese proteica; (iv) adição de açúcares.
02. A figura mostra uma célula em processo de divisão. A célula foi extraída de um inseto macho
e adulto gerado por partenogênese.

Essa célula encontra-se em __________ e os indivíduos diploides dessa espécie apresentam
__________ moléculas de DNA em suas células somáticas.
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:
A) mitose e quatro.
B) meiose e quatro.
C) meiose e oito.
D) mitose e oito.
E) meiose e dezesseis.
03- Para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representando os
pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em forma
de “Y”, representando a traqueia e os brônquios, foi montado dentro de um recipiente plástico que
representava a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias. Deslocando-se a membrana
elástica para baixo, as bexigas se enchem, conforme a figura 2.

Em uma analogia entre esse aparato e o sistema respiratório humano, o deslocamento da
membrana elástica para baixo corresponde
A) à contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna
dos pulmões fique maior do que a pressão ambiente.
B) à contração do diafragma, que diminui o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna
dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente.

C) à contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna
dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente.
D) ao relaxamento do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão
interna dos pulmões fique maior do que a pressão ambiente.
E) ao relaxamento do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão
interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente.
04- Os ácidos biliares são constituídos por moléculas com porções hidrofílicas e hidrofóbicas. Em
razão dessas características, esses ácidos, que, nos seres humanos, são produzidos pelo
A) fígado, atuam na emulsificação de triglicerídeos.
B) fígado, atuam na emulsificação de açúcares.
C) fígado, atuam na hidrólise de proteínas.
D) pâncreas, atuam na emulsificação de triglicerídeos.
E) pâncreas, atuam na hidrólise de açúcares.
05. O descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25% dos municípios brasileiros dispõem
adequadamente seus resíduos. Para regulamentar essa questão, o Projeto de Lei 4.162/2019, que
institui o marco regulatório do saneamento básico, estabeleceu um prazo até agosto de 2024 para
que todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterros sanitários, entre outras
providências.
Disponível em: www.gov.br/casacivil. Acesso em: 5 out. 2020 (adaptado).

A medida apontada no texto é necessária porque
A) a poluição causada pelos aterros sanitários é reduzida pela impermeabilização do solo e tratamento
do chorume.
B) a criação dos aterros sanitários viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica descartada no lixo.
C) a construção dos lixões envolve um custo mais elevado do que a manutenção dos aterros sanitários.
D) nos lixões não há a possibilidade de separação de material para reaproveitamento e reciclagem.
E) as áreas dos lixões desativados poderão ser imediatamente usadas para plantação.
06. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o
problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de
cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal.
Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão.
O sal foi absorvido pelas batatas por
A) osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.
B) fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.
C) exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.
D) pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.
E) difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.
07. Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho.

Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do
esquema?
A) Lixiviação.
B) Eutrofização.
C) Volatilização.
D) Fermentação.
E) Bioacumulação.
08- Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma
que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos
frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo,
como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar
novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como
A) comensalismo.
B) amensalismo.
C) mutualismo.
D) parasitismo.
E) simbiose.
09. Não é de hoje que ouvimos falar sobre o suposto uso de hormônios para o desenvolvimento
mais rápido dos frangos. Porém, a realidade não é bem essa, trata-se de um mito bastante popular.
Com 40 dias de idade, estes animais podem alcançar até três quilos. Esse crescimento rápido é
resultado, fundamentalmente, da intensa atividade de pesquisa nas áreas de genética, nutrição,
sanidade e no conhecimento do manejo da produção destes animais. (http://abz.org.br. Adaptado)
A explicação que o texto traz sobre o mito quanto à utilização de hormônios na avicultura se
relaciona com
A) a teoria sintética da evolução capaz de induzir a formação de organismos mutantes cuja produtividade
é maior.
B) o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados (transgênicos) para maior
produtividade.
C) o processo de seleção artificial realizado desde as primeiras criações de aves, há muitos séculos.
D) os mecanismos evolutivos de seleção natural e especiação comprovados por Charles Darwin.
E) a aplicação do conhecimento obtido a partir da genética molecular e biotecnologia de microrganismos.
10- Quando analisamos as paredes abertas de um coração humano, observamos que a cavidade
cardíaca apresenta septos. São esses septos que dividem o coração em quatro câmaras. Um
desses septos, o interventricular, representa um septo sagital que divide a porção inferior do
coração em duas câmaras, ou seja, dois ventrículos (direito e esquerdo). No entanto, em alguns

casos, crianças podem nascer com um defeito no coração denominado comunicação
interventricular, ou seja, uma abertura no septo interventricular, que permite a comunicação entre
os dois ventrículos. A consequência imediata que esse defeito trará para a circulação sanguínea
da criança será
A) o bloqueio das vias respiratórias superiores, impedindo a passagem do ar para a traqueia.
B) a mistura dos sangues arterial e venoso, prejudicando a oxigenação dos tecidos.
C) a ausência total da oxigenação do sangue nos alvéolos pulmonares.
D) o coração não receber mais sangue arterial dos pulmões.
E) a produção excessiva de muco nas vias respiratórias.

FÍSICA – 10 QUESTÕES
01. Uma das teorias para explicar o aparecimento do homem no continente americano propõe que
ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo Estreito de Bering e foi migrando para o sul até atingir
a Patagônia, como indicado no mapa. Datações arqueológicas sugerem que foram necessários
cerca de 10 000 anos para que essa migração se realizasse. O comprimento AB, mostrado ao lado
do mapa, corresponde à distância de 5 000 km nesse mesmo mapa. Com base nesses dados, podese estimar que a velocidade escalar média de ocupação do continente americano pelo homem, ao
longo da rota desenhada, foi de aproximadamente:

A) 0,5 km/ano
B) 1,0 km/ano
C) 8,0 km/ano
D) 24 km/ano
E) 2,0 km/ano

02. Um corpo é deixado cair em queda livre, a partir do repouso, da altura de 80 m. Adotando-se g
= 10 m/s2, pode-se afirmar que o tempo de queda é, em segundos, de:
A) 5,0
B) 4,0
C) 3,0
D) 2,0
E) 6,0
03. Assinale a alternativa que apresenta o enunciado da Lei de Inércia, também conhecida como
Primeira Lei de de Newton.
A) todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos
que sobre ele estejam agindo forças com resultante não nulas.
B) dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas e
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.
C) quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma
intensidade e direção, mas de sentido contrário.

D) a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante das forças que nele atuam,
e tem mesma direção e sentido dessa resultante.
E) a toda ação corresponde de mesmo valor e contrária uma reação.
04. Uma esfera de 2,0 kg de massa oscila num plano vertical, suspensa por um fio leve e
inextensível de 1,0 m de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa da trajetória, sua
velocidade é de 2,0 m/s. Sendo g = 10 m/s 2, a atração no fio quando a esfera passa pela posição
inferior é, em newtons:
A) 2
B) 8
C) 28
D) 20
E) 30
05. As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o
conjunto é imerso em água quente. Tal fato ocorre porque:
A) a água quente lubrifica as superfícies em contato;
B) o metal dilata-se mais que o vidro;
C) a água quente amolece o vidro, permitindo que a tampa se solte;
D) o vidro dilata-se mais que o metal;
E) o fenômeno citado não ocorre
06. Uma pessoa anda descalça no interior de uma casa onde as paredes, o piso e o ar estão em
equilíbrio térmico. A pessoa sente o piso de ladrilho mais frio que o piso de madeira, devido:
A) a diferentes propriedades de condução de calor do ladrilho e da madeira;
B) à diferença entre os calores específicos do ladrilho e da madeira;
C) a efeitos psicológicos;
D) a diferença de temperatura entre o ladrilho e a madeira;
E) os diferentes graus de agitação das partículas do ladrilho e da madeira
07. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente contendo 600 g de água à
temperatura inicial de 90 °C, após 4 h ele observa que a temperatura da água é de 42 °C, A perda
média de energia da água por unidade de tempo é: (Dado: c = 1,0 cal/g °C.)
A) 2,0 cal/s
B) 18 cal/s
C) 120 cal/s
D) 8,4 cal/s
E) 12 cal/s
08. Um “freezer”, recém-adquirido, foi fechado e ligado quando a temperatura ambiente estava a
27 oC. Considerando que o ar se comporta como um gás ideal e a vedação é perfeita, determine a
pressão no interior do “freezer” quando for atingida a temperatura de -18 oC.
A) 0,40 atm.
B) 0,85 atm.
C) 0,55 atm.
D) 1,00 atm.
E) 1,20 atm
09. Uma bateria de 12 V alimenta uma lâmpada, fornecendo uma corrente elétrica de 500 mA,
durante 50 min, A bateria forneceu uma energia, em joules, igual a:
A) 600

B) 3.000
C) 6.000
D) 18.000
E) 20.000
10. Os disjuntores são equipamentos de segurança que controlam:
A) a energia elétrica
B) a tensão elétrica
C) a carga elétrica
D) a corrente elétrica
E) o campo elétrico

MATEMÁTICA – 10 QUESTÕES
01. Uma organização contratou convênios com um plano de saúde, um plano de previdência
privada e uma seguradora de veículos para adesão voluntária de seus 5.350 empregados. Sabese que as adesões ficaram assim distribuídas:
– 870 aderiram ao plano de saúde e ao seguro de veículos;
–580 aderiram ao seguro de veículos e ao plano de previdência;
–1.230 aderiram aos planos de saúde e de previdência;
–320 aderiram apenas ao seguro de veículos;
–2.280 aderiram ao plano de previdência;
–350 aderiram às três modalidades de convênio;
–280 não aderiram a nenhum convênio.
Com base nessa situação, é correto afirmar que:
A) Mais de 2.000 empregados aderiram apenas ao plano de saúde.
B) O número de empregados que aderiram apenas aos planos de saúde e de previdência foi 850.
C) O número de empregados que aderiram a apenas duas modalidades de convênios foi igual a 1.650.
D) Menos de 900 empregados aderiram apenas ao plano de previdência.
E) Exatamente 210 empregados aderiram apenas ao plano previdência e ao seguro de veículos.
02. O diretor do ITEP dispõe de 3 Peritos Criminais, 5 Agentes de Necropsia, 6 Agentes Técnicos
Forenses e 4 Médicos Legistas para compor uma equipe de plantão de 11 pessoas. Se a equipe
será composta por 1 Perito Criminal, 3 Agentes de Necropsia, 5 Agentes Técnicos Forenses e 2
Médicos Legistas, de quantos modos diferentes essa equipe de plantão poderá ser montada?
A) 25
B) 120
C) 360
D) 745
E) 1080
03. Carlos é Assistente Técnico Forense e está digitando uma pilha de 52 relatórios sobre óbitos
ocorridos em uma determinada semana. Ele retira da pilha de relatórios um determinado relatório
x e, em seguida, sem repor o primeiro relatório, retira um segundo relatório y. Devolvendo os dois
relatórios a pilha, e embaralhando-os, qual a probabilidade de Carlos, ao retirar dois relatórios
aleatoriamente, retirar exatamente os relatórios x e y, nessa mesma ordem?
A)

1
2652

B)

1
2704

C)

2
2652

D)

2
2704

E)

1
52

04. A média aritmética simples de um conjunto de 150 valores é igual a 75 unidades. Após uma
retirada de dois elementos cujos valores somados correspondem a 150 unidades, o que acontece
com a nova média calculada sobre os 148 valores restantes?
A) Permanece inalterada.
B) Diminui 10%.
C) Aumenta 10%.
D) Fica 10% da original.
E) É maior que 75.
05. Considerando a sequência infinita (1024, 512, 256, 128, 64,...), caso somássemos infinitamente
seus elementos, encontraríamos:
A) 1024.
B) 2048.
C) 1984.
D) 2030.
E) 2015.
06. Um objeto é lançado de uma base de lançamento e sua trajetória é obtida pela função f(x) = x2 + 18x + 19, em que f(x) é a altura do objeto, em metros, e x é o tempo após o lançamento que
determina a altura do objeto, em segundos. Por exemplo, 1 segundo após o lançamento, o objeto
estará a uma altura de 36 metros. Dessa forma, a altura máxima que esse objeto pode atingir e o
tempo após o lançamento que determina essa altura máxima são, respectivamente:
A) 100 metros e 6 segundos.
B) 200 metros e 9 segundos.
C) 100 metros e 9 segundos.
D) 100 metros e 12 segundos.
E) 200 metros e 6 segundos.
07. Qual é o resto da divisão do polinômio P(x) = 2x 3+3x + 2 por x – 1?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 8
E) 11
08. São dados dois sólidos geométricos: o primeiro dele, é um cilindro de diâmetro da base igual
a 140 cm e altura de 10 cm. O segundo é um cone cujo raio da base é igual a 70 cm e cuja altura é
10 cm. Assim, a razão entre o volume do cilindro e o volume do cone (nessa ordem) é:
A) 3.
B) 2.
C) 1/6.
D) 1/3.
E) 1/2

09. Considere uma matriz diagonal A, de ordem 3, cujos elementos não nulos são todos iguais a
10. Então, det(A) é igual a:
A) 30.
B) 100.
C) 300.
D) 1000.
E) 3000.
10. Sejam O a origem do sistema de eixos cartesianos e A o centro da circunferência de equação
x2 + y2 - 2x - 4y - 4 = 0. A equação de reta que passa pelos pontos A e O é:
A) y = 2x + 1
B) y = 2x -1
C) y =

x
2

D) y = 2x
E) y = x

QUIMICA – 10 QUESTÕES
01. "Infelizmente, a poluição por mercúrio na Amazônia é ignorada apesar das crescentes
evidências dos perigos que representa para as pessoas e a vida selvagem ao longo do sistema
fluvial. (...) Além disso, as vítimas mais vulneráveis são os povos indígenas e as comunidades
locais, além de milhares de espécies únicas desse bioma."
Disponível em: <https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?uNewsID=68585>. Acesso em: 1 out. 2020.
Adaptado.

A principal fonte de contaminação por mercúrio na Amazônia é a mineração de ouro artesanal de
pequena escala extraído na região.
Nessa atividade, o mercúrio é usado na purificação do ouro por meio do processo físico de
separação denominado
A) peneiração
B) centrifugação
C) decantação
D) levigação
E) destilação
02. Em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram, cada um, seus
modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir:
Modelo Característica(s) do Modelo
Átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo muito
pequeno e denso.
I
O núcleo do átomo tem carga positiva. Para equilíbrio de cargas, existem elétrons
ao redor do núcleo.
II

Átomos maciços e indivisíveis.

III

Elétrons movimentam-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico
central. A energia do elétron é a soma de sua energia cinética (movimento) e
potencial (posição). Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas
valores que sejam múltiplos de um quantum (ou de um fóton). Os elétrons
percorrem apenas órbitas permitidas.

A alternativa que apresenta a correta correlação entre o cientista proponente e o modelo atômico

por ele proposto é
A) Rutherford - Modelo II; Bohr - Modelo I e Dalton - Modelo III.
B) Rutherford - Modelo III; Bohr - Modelo II e Dalton - Modelo I.
C) Rutherford - Modelo I; Bohr - Modelo II e Dalton - Modelo III.
D) Rutherford - Modelo I; Bohr - Modelo III e Dalton - Modelo II.
E) Rutherford - Modelo III; Bohr - Modelo I e Dalton - Modelo II.
Texto referente a questão 03
Leia o trecho abaixo sobre o processo de desenvenenamento da mandioca, produzido por povos
indígenas da região da Amazônia:
Inicialmente, a raiz da planta é colocada durante a noite ou por alguns dias em um riacho, até que
começa uma leve fermentação ácida. Essa fermentação tem diversos efeitos: os microorganismos ou os produtos de seu metabolismo atacam as paredes dos vacúolos das células em
que estão depositados os glicosídeos cianogênicos e possibilitam, assim, que a linamarina entre
em contato com a linamarase, de modo que mais ácido cianídrico (HCN) é liberado. Além disso,
por causa dos micro-organismos gerados na fermentação, também se produz linamarase, que
decompõe a linamarina, e, além disso, em função do baixo valor do pH, cria-se o ambiente que
intensifica a atividade da enzima já existente na planta. Com a diminuição do valor do pH, o
equilíbrio dissociativo do ácido cianídrico é deslocado na direção do ácido cianídrico, e o ácido
cianídrico indissociado é removido do líquido. Após a exposição à água, as cascas do tubérculo
devem ser removidas, já que nelas encontra-se uma concentração particularmente elevada dos
glicosídeos cianídricos.
Jens Soentgen; Klaus Hilbert. Quím. Nova, vol. 39, nº 9, 2016.

03. De acordo com o texto, no processo de fermentação, ocorre a liberação da substância
responsável pela toxicidade da mandioca, a qual faz parte de um grupo estudado em química
inorgânica. Identifique abaixo a alternativa que apresenta uma outra substância que faz parte do
mesmo grupo do "veneno" que a mandioca possui.
A)
B)
C)
D)
E)

NH3

H2 O

H2CO3
CO 2
SO 2

04. Analise o quadro.
Substância

Fórmula

Amônia
Dióxido de carbono
Dióxido de enxofre
Tetracloreto de carbono

NH3

CO 2
SO 2
CC

4

Geometria
molecular
trigonal piramidal
linear
angular
tetraédrica

De acordo com o quadro, as substâncias constituídas por moléculas apolares que apresentam
ligações polares são
A) amônia e tetracloreto de carbono.
B) dióxido de carbono e tetracloreto de carbono.
C) dióxido de carbono e dióxido de enxofre.
D) amônia e dióxido de enxofre.
E) dióxido de enxofre e tetracloreto de carbono.

05. A partir de um minério denominado galena, rico em sulfeto de chumbo II (PbS), pode-se obter
o metal chumbo em escala industrial, por meio das reações representadas pelas equações de
oxirredução a seguir, cujos coeficientes estequiométricos encontram-se já ajustados:

3
O2(g)  PbO(s)  SO2(g)
2
 CO(g)  Pb(s)  CO2(g)

PbS(s) 
PbO(s)

Considerando-se uma amostra de 717 kg desse minério que possua 90% de sulfeto de chumbo II,
sendo submetida a um processo que apresente 80% de rendimento global, a massa a ser obtida
de chumbo será de, aproximadamente,
Dados: massas molares (g  mol1) S  32 e Pb  207
A)
B)
C)
D)
E)

621kg.
559 kg.

447 kg.
425 kg.
382 kg.

06. Um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 mg ou como suspensão oral
na concentração de 100 mg mL. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido,
aberto ou mastigado e que, para crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de
15 mg kg dose. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos,
pesando 40 kg, poderia ingerir com segurança, no máximo,
A) 6,0 mL da suspensão oral em uma única dose.
B) 7,5 mL da suspensão oral, ou um comprimido em uma única dose.
C) um comprimido em uma única dose.
D) 4,0 mL da suspensão oral em uma única dose.
E) três comprimido em uma única dose.
07. De acordo com os conceitos de eletroquímica, é correto afirmar que
A) a ponte salina é a responsável pela condução de elétrons durante o funcionamento de uma pilha.
B) na pilha representada por Zn(s) / Zn2(aq) // Cu2(aq) / Cu(s) , o metal zinco representa o cátodo da pilha.
C) o resultado positivo da ddp de uma pilha, por exemplo, 1,10 V, indica a sua não espontaneidade, pois
essa pilha está absorvendo energia do meio.
D) na eletrólise o ânodo é o polo positivo, onde ocorre o processo de oxidação.
E) a eletrólise ígnea só ocorre quando os compostos iônicos estiverem em meio aquoso.
08. A mídia veicula, no dia a dia, inúmeras propagandas sobre produtos que evitam o
envelhecimento humano. O processo de envelhecimento humano durante os anos de vida está
relacionado à rapidez das reações de oxidação químicas e/ou biológicas.
Com relação aos fatores que podem afetar a velocidade das reações químicas, é CORRETO afirmar
que
A) em uma reação química, o aumento da temperatura aumenta a energia de ativação.
B) o aumento das colisões dos reagentes pode afetar a velocidade da reação.
C) a adição de um catalisador afeta a entalpia da reação.
D) a pressão afeta a cinética de reação, independente do estado de agregação dos reagentes.
E) quanto menor a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação.

09. Recentemente, estudantes brasileiros foram premiados pela NASA (Agência Espacial
Americana) pela invenção de um chiclete de pimenta, o “Chiliclete”, que auxilia os astronautas a
recuperarem o paladar e o olfato. A capsaicina, molécula representada abaixo, é o componente
ativo das pimentas.

A cadeia carbônica desse composto pode ser classificada como
A) alifática, ramificada e homogênea.
B) aromática, ramificada e homogênea.
C) alicíclica, linear e insaturada.
D) mista, insaturada e heterogênea.
E) acíclica, linear e heterogênea.
10. O donepezil, representado abaixo, é um fármaco utilizado contra a doença de Alzheimer cujo
sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, ou seja, a dificuldade de recordar
eventos recentes.

Essa molécula apresenta as funções orgânicas
A) amina e éster.
B) cetona e álcool.
C) éter e éster.
D) amina e álcool.
E) cetona e éter.

NOÇÕES DE CONTABILIDADE – 10 QUESTÕES
01. As Ciências Contábeis, assim como qualquer outra área de conhecimento, possuem um objeto
de estudo. Assinale a alternativa que apresenta o objeto de estudo da Contabilidade.
A) Riqueza da empresa.
B) Balanço Patrimonial (BP).
C) Bens, Direitos, Obrigações, Receitas, Despesas, Contas a Receber e a Pagar.
D) Patrimônio.
E) Método das Partidas Dobradas.
02. A apropriação de despesas representa qual classificação de fato administrativo?
A) Conciliatórios.
B) Patrimoniais.
C) Monetários.
D) Diversos.
E) Modificativos.

03. A demonstração que indica o lucro por ação é:
A) Balanço Patrimonial.
B) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.
C) Demonstração do Resultado do Exercício.
D) Demonstração do Valor Adicionado.
E) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
04. A empresa alegorias S/A adquiriu 7% das ações ordinárias da empresa eventos S/A, em
01/01/2016, por R$ 100.000,00. A empresa investidora possui influência significativa sobre a
investida. A intenção da investidora é permanecer com esse investimento, ou seja, não há intenção
de venda futura. Considerando a legislação societária, a contabilização do investimento na
empresa alegorias S/A será classificada no ativo
A) não circulante e avaliada pelo custo corrigido.
B) não circulante e avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
C) circulante e avaliada pelo custo de aquisição.
D) não circulante e avaliada pelo custo de aquisição.
E) circulante e avaliada pelo custo corrente.
05. Uma sociedade comercial adquiriu, a prazo, 80 unidades de mercadorias para comercialização
no seu estabelecimento, ao valor de R$ 300,00 cada unidade. Sabe-se que a operação teve a
incidência de ICMS de 18% e IPI a 6%. Com base nas informações apresentadas, a sociedade
comercial apurou um custo de aquisição de mercadorias no valor de
A) R$ 25.440,00.
B) R$ 23.120.00.
C) R$ 24.000,00.
D) R$ 21.120,00.
E) R$ 20.860,80.
06. A necessidade de se ter um conjunto de normas contábeis internacionais que viabilizem a
comparação de informações entre companhias de um mesmo grupo ou de grupos distintos fez
com que o Brasil passasse a adotar esses demonstrativos internacionalmente divulgados. Essa
adoção é tratada pela Lei 11.368/2007 que estabelece as seguintes novas demonstrações
financeiras:
A) demonstração das origens e aplicações de recursos e demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados.
B) demonstração das origens e aplicações de recursos e demonstração do valor adicionado.
C) demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado.
D) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração dos fluxos de caixa.
E) demonstração das reservas de lucros e demonstração do fluxo de caixa.
7. Uma entidade comprou um terreno ao lado da sede da empresa, com o intuito de fazer um
estacionamento para uso dos seus colaboradores e clientes.
Assinale a opção que indica a correta classificação do terreno no balanço patrimonial da entidade.
A) Ativo realizável a longo prazo.
B) Ativo não circulante mantido para venda.
C) Propriedade para investimento.
D) Ativo imobilizado.
E) Ativo intangível.
8. Uma entidade apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial, de 31/12/2020:



Clientes: R$ 20.000;
Estoques: R$ 30.000;





Caixa: R$ 5.000;
Banco conta movimento: R$ 25.000,00;
Aplicações no mercado financeiro, com prazo de 2 meses, e com risco insignificante de mudança
de valor: R$ 40.000.

Assinale a opção que indica o saldo da conta disponibilidades, em 31/12/2020.
A) R$ 110.000.
B) R$ 70.000.
C) R$ 90.000.
D) R$ 100.000.
E) R$ 95.000.
9. A Cia X vende camisas. Em 31/12/2020, ela apresentava os seguintes saldos:






Vendas brutas: R$ 2000.000;
Comissão de vendas: R$ 10.000;
Despesa com salários: R$ 30.000;
Devolução de vendas: R$ 5.000;
ICMS s/vendas: R$ 15.000.

Com base nos dados acima, assinale a opção que indica o valor da Receita Líquida de vendas da
Cia X, em 31/12/2020.
A) R$ 180.000;
B) R$ 140.000;
C) R$ 155.000;
D) R$ 150.000;
E) R$ 185.000.
10. Carlos tinha uma dívida contratual com valor nominal de R$ 1.000,00. Essa dívida foi paga com
atraso de 3 meses, sendo que a taxa de juros simples era de 10% ao mês, caso Carlos atrasasse
o pagamento. Assim, o valor total da dívida paga por Carlos foi de
A) R$ 300;
B) R$ 1.300;
C) R$ 1.500;
D) R$ 2.000;
E) R$ 2.300.

NOÇÕES DE LÓGICA – 10 QUESTÕES
01. Todo professor é inteligente e algum professor é paciente. Paulo é inteligente, Sérgio não é
professor, Carlos não é inteligente e Antônio é paciente. Logo, conclui-se necessariamente que:
A) Paulo é professor.
B) Sérgio não é inteligente.
C) Antônio é professor.
D) Carlos não é professor.
E) Carlos é professor
02. Arnaldo, Bernardo e Cláudio praticam atletismo, natação e esgrima, não necessariamente
nessa ordem. Um deles é paraibano, outro é torcedor do Flamengo, e o outro é cantor lírico. Sabese, no entanto, que Cláudio não é torcedor do Flamengo e que Arnaldo é paraibano. Sabe-se
também que Bernardo pratica natação e que o cantor pratica atletismo. Logo, é necessariamente
verdade que:
A) o paraibano pratica esgrima.

B) Bernardo é cantor lírico.
C) Arnaldo é torcedor do Flamengo.
D) Cláudio não é cantor lírico.
E) o paraibano pode ou não praticar esgrima
03. Sabe-se que as afirmativas "se a bola é azul, então o carro é branco" e "Carlos é inteligente ou
Marcos é preguiçoso" são falsas. Logo:
A) a bola é azul, o carro é branco, Carlos é inteligente e Marcos é preguiçoso.
B) a bola não é azul, o carro não é branco, Carlos não é inteligente e Marcos não é preguiçoso.
C) a bola é azul, o carro não é branco, Carlos é inteligente e Marcos não é preguiçoso.
D) a bola não é azul, o carro é branco, Carlos é inteligente e Marcos é preguiçoso.
E) não é possível tirar nenhuma conclusão
04. A negação da proposição: “se Paulo receber o dinheiro, então ele realizará a viagem e
comprará o seu novo celular”é:
A) Paulo receberá o dinheiro e ele não realizará a viagem e não comprará o novo celular;
B) Paulo receberá o dinheiro, mas ele não realizará a viagem ou não comprará o novo celular;
C) Paulo não receberá o dinheiro e ele não realizará a viagem e não comprará o novo celular;
D) Paulo não receberá o dinheiro, mas ele não realizará a viagem ou não comprará o novo celular;
E) se Paulo não receber o dinheiro, então ele não realizará a viagem e não comprará o seu novo celular
05. A proposição “se Paulo receber o dinheiro em atraso, ele irá viajar ao Chile ou comprar um
carro novo” é equivalente a:
A) “se Paulo não receber o dinheiro em atraso, ele não irá viajar ao Chile ou não comprará um carro
novo”.
B) “se Paulo não receber o dinheiro em atraso, ele não irá viajar ao Chile e não comprará um carro novo”.
C) “se Paulo viajar ao Chile ou não comprar um carro novo, então ele recebeu o dinheiro”
D) “se Paulo não viajar ao Chile ou não comprar um carro novo, então ele não recebeu o dinheiro”.
E) “se Paulo não viajar Chile e não comprar um carro novo, então ele não recebeu o dinheiro”.
06. A negação da proposição “se Carla não for incisiva, Pedro irá tergiversar” é:
A) “se Pedro não tergiversou, então Carla foi incisiva”.
B) “Carla foi incisiva e Pedro não tergiversou”.
C) “Carla não foi incisiva, mas Pedro não tergiversou”.
D) “Carla foi incisiva ou Pedro tergiversou”.
E) “se Carla for incisiva, Pedro não irá tergiversar”
07. Caso ou compro uma bicicleta. Viajo ou não caso. Vou morar em Pasárgada ou não compro
uma bicicleta. Ora, não vou morar em Pasárgada. Assim,
A) não viajo e caso.
B) viajo e caso.
C) não vou morar em Pasárgada e não viajo.
D) compro uma bicicleta e não viajo.
E) compro uma bicicleta e viajo.
08. Bianca, Catarina e Márcia são amigas e gostam muito de assistir a filmes. Uma delas tem uma
preferência maior por filmes de drama, outra por filmes de comédia e a outra por filmes de terror.
Sabe-se que:
• ou Bianca gosta de filmes de drama, ou a Márcia gosta dos filmes de drama;
• ou Bianca gosta de comédia, ou Catarina gosta de terror;
• ou Márcia gosta de terror, ou Catarina gosta de terror;
• ou Catarina gosta de comédia, ou Márcia gosta de comédia.
Portanto, os filmes preferidos de Bianca, Catarina e Márcia são, respectivamente:

A) drama, terror e comédia.
B) comédia, terror e drama.
C) comédia, drama e terror.
D) drama, comédia e terror.
E) terror, comédia e drama
09. Um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de cinco suspeitos:
Armando, Celso, Edu, Juarez e Tarso. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um
respondeu:
Armando: "Sou inocente"
Celso: "Edu é o culpado"
Edu: "Tarso é o culpado"
Juarez: "Armando disse a verdade"
Tarso: "Celso mentiu"
Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu, pode-se concluir que o culpado:
A) Armando
B) Celso
C) Edu
D) Juarez
E) Tarso.
10. Antônio, Benedito e Camilo são clientes de uma agência bancária. Certo dia, os três entraram
na agência e pegaram senhas para atendimento no caixa. Cada um deles realizou exatamente uma
das seguintes tarefas: fazer um depósito, pagar uma fatura, liquidar uma hipoteca. Sabendo que
Camilo não foi o segundo nem o terceiro a ser atendido, que Antônio foi liquidar a hipoteca e que
o segundo que foi atendido foi pagar uma fatura, podemos concluir que:
A) Antônio foi o terceiro atendido e não foi fazer o depósito bancário na agência.
B) Benedito não foi pagar a fatura na agência bancária.
C) Se um dos clientes não foi o primeiro a ser atendido ou não foi fazer o depósito, então ele se chama
Camilo.
D) Camilo foi pagar uma fatura.
E) nada podemos concluir

