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SIMULADO – CNE CONCURSOS

POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE ALAGOAS (POLC/AL)

GABARITO COMENTADO

CRIMINALÍSTICA, MEDICINA LEGAL, DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO
ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL

26. O início da cadeia de custódia dá-se com a chegada da perícia ao local de crime.

ERRADO–  CPP, Art 158-A, § 1º 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

27. É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime
antes  da  liberação  por  parte  do  perito  responsável,  sendo  tipificada  como  fraude  processual  a  sua
realização.

CERTO–  CPP, Art 158-C, § 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.

28. A recepção e conferência, pelo órgão pericial, de arma de fogo apresentada por autoridade policial para
perícia caracteriza etapa final da fase externa da cadeia de custódia de vestígios.

ERRADO–  A fase externa da cadeia de custódia compreende: a - preservação do local de crime; b -
busca do vestígio;  c -  reconhecimento do vestígio;  d -  fixação do vestígio;  e - coleta do vestígio;  f  -
acondicionamento do vestígio; g - transporte do vestígio

Já a fase interna compreende:  a - recepção e conferência do vestígio;  b -  classificação,  guarda e/ou
distribuição do vestígio; c - análise pericial propriamente dita; d - guarda e devolução do vestígio de prova;
e - guarda de vestígios para contraperícia; f - registro da cadeia de custódia.

29. Em relação à natureza do fato criminoso, pode-se classificar o local do crime como imediato.

ERRADO–  Em relação à natureza do fato criminoso, temos, aparentemente, local de homicídio, mas a
mera imagem não é suficiente. Por outro lado, é lúcido que não poderia constituir como local imediato do
crime, pois essa classificação relaciona-se à disposição dos vestígios e não à natureza do fato criminoso.

30. O corpo deverá ser fotografado na posição em que for encontrado, bem como, na medida do possível,
todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. 

CERTO –  CPP, Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados,
bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.

31.  A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos
sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo.

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

32. Uma impressão datiloscópica é um indício e o trabalho pericial a transforma em vestígio

ERRADO –  Uma impressão datiloscópica é um vestígio e o trabalho pericial a transforma em evidência.

33. A ausência do exame pericial nas infrações penais que deixam vestígio não leva à nulidade da ação
penal, pois a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

ERRADO –  CPP, Art. 167.  Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os
vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Perceba que será admitida a prova testemunhal no caso de não ser possível o exame de corpo de delito
por haverem desaparecido os vestígos. A questão, por outro lado, cita que há vestígios e não menciona a
situação prevista no CPP, art 167.

Assim, aplicamos o disposto em: 

CPP, Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:  (…) b) o exame do corpo de delito nos crimes
que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167 (…)

Portanto, cabe a nulidade.

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

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

35. O exame de marcas de digitais é considerado exame de corpo de delito por via indireta.

ERRADO  –  O  exame  de  corpo  de  delito  indireto  é  aquele  instrumento  utilizado  para  provar  a
materialidade do crime por meio de prova testemunhal e ficha de registro médico.

36. Os peritos ad hoc são peritos concursados que exercem a função por atribuição de cargo público.

ERRADO –  Perito ad hoc é a designação dada às pessoas idôneas nomeadas para a realização de
exames periciais nos locais onde não há perito oficial

37.  Perícia  Deducendi  é  análise  técnica  e  científica  de  um fato,  através  da  avaliação  das  alterações
produzidas pelas energias causadoras do dano.

ERRADO – Perícia Deducendi é a apreciação de uma perícia já realizada.

38. É atribuição do médico legista a determinação da causa jurídica da morte.

ERRADO – Ele determinará a causa médica da morte e não a jurídica.

39. As perícias documentoscópica são realizadas no combate a crimes de fraude documental.

CERTO  – Na  Perícia  Documentoscópica  o  profissional  é  capaz  de  examinar  diferentes  formas  de
documentos,  desde  que  saiba  analisar  se  o  documento  é  autêntico  e  provar  a  veracidade  de  uma
assinatura ou escrita.

40. A análise pericial deve sempre seguir o método científico.

CERTO – está de acordo com o Princípio da Análise, que afirma: “A análise pericial deve sempre seguir o
método científico”. 
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41. O médico assistente está impedido de firmar a declaração de óbito quando se tratar de morte em que a
causa tenha sido claramente violenta.

CERTO –  Quando o óbito ocorrer em hospital caberá ao médico que houver dado assistência ao paciente
a obrigatoriedade de fornecimento do atestado de óbito ou, em seu impedimento, ao médico de plantão.

Entretanto,  a morte pode ser  natural  ou  violenta.  Esta última pode ser  oriunda de crime,  suicídio ou
acidente. 

Dessa forma, no caso de morte violenta ou suspeita, é vedado ao médico assistente atestar o óbito, o que
caberá ao médico legalmente autorizado (IML).

42. Auto e laudo são relatórios médico-legais.

CERTO –  Relatório médico-legal é o documento mais minuciosos de uma perícia médica, de modo a
responder  à  solicitação  da  autoridade  policial  ou  judiciária.  Se  o  documento  é  realizado  após  as
investigações  dos  peritos,  é  chamado  de  laudo.  Se  é  ditado  diretamente  ao  escrivão  e  diante  de
testemunhas, é chamado de auto.

43. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em
casos excepcionais, a requerimento da autoridade policial. 

ERRADO –  Conforme o CPP, art 160, parágrafo único, o laudo pericial poderá ser prorrogado, em casos
excepcionais, a requerimento dos peritos (e não da autoridade policial). 

44. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, não se poderá suprir o
exame complementar pela prova testemunhal.

ERRADO  –  CPP,  art  168,  §  3o   A falta  de  exame  complementar  poderá  ser  suprida  pela  prova
testemunhal.

45. A distinção entre os ossos dos animais e dos homens é feita através de substância química aplicada
nos chamados canais de Havers.

ERRADO –  A verificação dos ossos faz a distinção, microscopicamente, entre os ossos dos animais e dos
homens através dos canais de Havers. Nos humanos, tais canais são em menor número, elípticos e mais
largos. Logo, a identificação médico-legal é feita por exame microscópico e não químico.

46. Caso sejam ossos humanos, a presença do osso pélvico teria grande importância na determinação do
sexo.

CERTO –  A pelve representa grande importância na determinação do sexo. Nos homens: consistência
óssea mais forte, com rugas de inserção mais pronunciadas. Além disso as dimensões verticais superam
as horizontais. Nas mulheres é o inverso.

47. Nesse caso, como atingiu-a letalmente, ocorreu a fulminação.

ERRADO –  Ocorrerá a fulminação no caso em que houver letalidade decorrente de eletricidade natural.
Na situação hipotética narrada, trata-se de energia industrial (artificial).

48. Sinal de Lichtemberg é uma lesão característica deste evento físico.

ERRADO –  Sinal de lichtemberg é um sinal específico de lesão provocada por eletricidade natural. Na
situação hipotética narrada, trata-se de energia industrial (artificial).
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49.  A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou
tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica.

CERTO –  Com o desenvolvimento das técnicas de transplante, o conceito de morte, antes definido como
morte  cardíaca,  passou  a  ser  morte  encefálica  para  que  possa  haver  mais  segurança,  haja  vista  a
irreversibilidade da situação.

50. A putrefação é considerada um marco, momento no qual se inicia o desfazimento da rigidez cadavérica,
e obedece a sequência de fases: cromática, gasosa,  coliquativa, esqueletização.

CERTO -  A putrefação é considerada um marco, momento no qual se inicia o desfazimento da rigidez
cadavérica,  e  obedece  a  sequência  de  fases:  cromática  (ou  coloração),  gasosa,   coliquativa,
esqueletização.

51. O crime de injúria racial, supostamente cometido pelo turista, é espécie do gênero racismo, sendo, por
sua vez, imprescritível.

CERTO – De acordo com o STF (HC 154248/DF), crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é
imprescritível.

52. O funcionário não cometeu crime, porque agiu em legítima defesa da honra.

ERRADO – Faz-se necessária a apuração dos fatos para averiguar a responsabilidade do funcionário.
Entretanto, não se pode falar em legítima defesa da honra. Segundo o STF, a tese da legítima defesa da
honra é inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana.

53. Pode-se dizer que o crime de omissão de notificação de doença constitui de crime próprio e de norma
penal em branco.

CERTO – é crime próprio, pois o tipo penal exige uma qualidade especial do sujeito ativo, que é ser
médico. É norma penal em branco, pois precisa de complementação de seu conteúdo, no caso, por meio
da portaria do Ministério da Saúde.

54.  Para a aplicação do referido tipo penal,  faz-se necessária a interpretação analógica,  uma vez que
precisa de complementação de uma portaria.

ERRADO – caracteriza-se interpretação analógica quando o texto legal abrange uma cláusula genérica
logo em seguida de uma fórmula casuística.
Exemplo: Homicídio qualificado – Art 121, § 2° Se o homicídio é cometido: I - mediante paga ou promessa
de recompensa, ou por outro motivo torpe.
Não é o caso do crime Omissão de notificação de doença, pois se trata de norma penal em branco. A
portaria  do Ministério  da Saúde detalha quais  doenças devem ser  consideradas como de notificaçao
compulsória. Por exemplo, o COVID foi introduzido na respectiva portaria. Caso tivesse que regular por
meio de edição do código penal, a burocracia legislativa prejudicaria o controle epideminológico e outras
políticas públicas de saúde.

55. Em relação ao lugar do crime, o legislador adotou a teoria da atividade.

ERRADO – Em relação ao lugar do crime, o CP adota a teoria da ubiquidade.

56. O princípio da insignificância ou da bagatela exclui a culpabilidade

ERRADO – Em relação ao lugar do crime, o CP adota a teoria da ubiquidade.
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57.  Joaquim utilizou uma nota falsa de R$50 para efetuar uma compra em uma farmácia. Neste caso,
praticou  o  crime  de  moeda  falsa  e  não  cabe  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  conforme
jurisprudência do STJ.

CERTO – Informativo 437, STJ - A Turma reiterou seu entendimento de que não se aplica o princípio da
insignificância ao crime de moeda falsa, pois se trata de delito contra a fé pública, logo não há que falar
em desinteresse estatal à sua repressão.

58. Não há que se falar em roubo impróprio tentado, pois, se o agente, depois de subtraída a coisa, não
empregar violência ou grave ameça, constituirá furto.

CERTO – No roubo impróprio, o agente emprega violência ou grave ameaça logo após a subtração da
coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
Portanto, se o agente, depois de subtraída a coisa, não empregar violência ou grave ameça, constituirá
furto.

59. A pena de crime contra a Administração Pública será aumentada da metade, quando os autores forem
ocupantes de função de direção em orgão da Administração Direta.

ERRADO – A pena será aumentada da terça parte quando os autores forem ocupantes de cargos em
comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

60.  Em caso  de  peculato  culposo,  a  reparação  do  dano,  quando  anteceder  a  denúncia,  extinguirá  a
punibilidade, e, se lhe for posterior, reduzirá de metade a pena imposta.

ERRADO – CP, art  312,   §  3º  -  No caso do parágrafo anterior,  a  reparação do dano,  se precede à
sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

61. No sistema inquisitivo, a confissão do acusado não pode suprir o exame de corpo de delito.

ERRADO – No sistema acusatório (adotado pelo Brasil), a confissão do acusado não pode suprir o exame
de corpo de delito. Entretanto, a questão refere-se ao sistema inquisitivo, no qual a confissão é tida como
prova máxima.

62. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao
local,  providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos
peritos criminais.

CERTO – CPP, Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial
deverá: I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas,
até a chegada dos peritos criminais (...)

63. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

CERTO – CPP, Art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por
falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras
provas tiver notícia.

64. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a
denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

CERTO – CPP, Art. 16.  O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade
policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

65. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial e, na falta, o exame
poderá ser realizado por duas pessoas idôneas, na forma da lei.
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CERTO – CPP, Art. 159.  O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial,
portador de diploma de curso superior. § 1o  Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas)
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre
as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

66. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de medidas cautelares, o
juiz, de ofício, poderá decretar a prisão preventiva.

ERRADO – CPP, Art. 282.  § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz,
mediante requerimento do Ministério  Público,  de seu assistente ou do querelante,  poderá substituir  a
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva

67. É regular a prisão em flagrante de agente, suspeito de crime de roubo, que foi encontrado, logo depois
do crime, com a arma e características que façam pressumir que ele foi autor de delito.

CERTO – Trata-se de flagrante pressumido: CPP, Art 302 - Considera-se em flagrante delito quem: IV - é
encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da
infração.

68. As provas colhidas na fase policial  possuem o mesmo valor  probatório  daquelas colhidas na fase
processual, podendo o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação.

ERRADO – CPP, Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

69. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva
violência doméstica e familiar contra mulher.

CERTO – CPP,  Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito,  direto  ou  indireto,  não  podendo  supri-lo  a  confissão  do  acusado.  Parágrafo  único.  Dar-se-á
prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva:I - violência
doméstica e familiar contra mulher;

70. A interceptação das comunicações telefônicas não poderá ser determinada pelo juiz de ofício.

ERRADO – Lei 8296/96, Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada
pelo juiz, de ofício ou a requerimento:
I - da autoridade policial, na investigação criminal;
II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

71. Portarias são atos ordinários que  possibilitam a expedição ordens gerais ou específicas da autoridade
administrativa aos seus subordinados.

CERTO  – Atos  ordinários  emanam  do  poder  hierárquico  e  constituem  em  comando  expedidos  pela
autoridade administrativa de hierarquia superior  para os seus subordinados.  São exemplos:  portarias,
ordens de serviços, circulares, etc.

72.  Em  razão  do  exercício  da  sua  prerrogativa  de  autotutela,  atos  administrativos  ilegais  devem  ser
revogados pela Administração Pública.

ERRADO – Atos administrativos ilegais devem ser anulados pela Administração. A revogação caberá no
controle de atos válidos, mas inconvenientes ou inoportunos.

73.  A Administração Direta  é composta por  órgãos públicos,  os quais  possuem personalidade jurídica
própria.
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ERRADO – os órgãos não têm personalidade jurídica própria.

74. São considerados putativos os agentes públicos que desempenham atividade pública na presunção de
que possuem legitimidade, embora sem investidura regular.

CERTO– vale complementar que, devido à teoria da aparência, em regra, seus atos serão considerados
válidos.

75.  Uma entidade  da  administração  indireta  de  direito  privado  e  exploradora  de  atividade  econômica
sujeita-se ao regime da responsabilidade civil objetiva do Estado.

ERRADO– Estaria sujeita à responsabilidade civil objetiva se fosse prestadora de serviço público, mas,
como explora atividade econômica, estará sujeita ao regime jurídico da responsabilidade civil privada.

76. A prevalência dos direitos humanos é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

ERRADO– CF/88, Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  constitui-se  em  Estado  Democrático  de  Direito  e  tem  como
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.

77. A prevalência dos direitos humanos é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

ERRADO– CF/88, Art. 5º XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado

78.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

CERTO– CF/88, Art. 5º LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

79. A busca e a apreensão de documentos realizada mediante violação do domicílio caracteriza-se como
prova ilícita por derivação.

ERRADO– Nesse  caso,  trata-se  de  prova  ilícita,  pois  foi  obtida  de  forma  ilegal.  Provas  ilícitas  por
derivação são aquelas adquiridas em conformidade com o ordenamento jurídico, porém a sua origem
derivou de uma informação obtida de prova ilícita. 

80. Conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

CERTO –  CF/88, Art. 5º LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder;
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