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GABARITO COMENTADO – SIMULADO 10/11/2018 
 

 

PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

Letra B 

a) De fato, nesse trecho o autor usa a pergunta retórica, que é aquela que não tem como objetivo uma resposta, 

mas sim uma reflexão sobre determinado assunto. Nesse caso específico, o autor utilizou-se desse artifício 

para atrair a atenção do interlocutor. 

b) O autor não faz uso de um fato hipotético, mas sim de um fato concreto.  

c) Nesta alternativa, o autor utiliza-se de "referência". Perceba que ele menciona o autor, reforça que é um 

clássico, logo, todos conhecem e utiliza isso como forma de colocar um novo argumento incontestável. 

d) O autor usa termos técnicos para trazer certeza e assim convencer o interlocutor. Perceba que ele usa siglas 

médicas e reforça a afirmação por meio do verbo” constatar” 

 

QUESTÃO 02 

Letra D 

a) É um tipo de terapia que utiliza livros. 

b) Mais uma vez é utilizado o sentido denotativo, que diz que narcótico é qualquer substância capaz de produzir 

efeito sensorial no ser humano. 

c) Sentido denotativo(correto) 

d) O autor mudou o conceito de neoliberalismo, que prega exatamente o contrário do proposto, ou seja, doutrina 

desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à 

intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim em 

um  grau mínimo. 

 

QUESTÃO 03 

Letra B 

Ao iniciar o texto relatando a história de Fantine, o propósito do locutor do texto é. (contextualizar o assunto 

que será desenvolvido nas linhas seguintes.) Sendo assim, o propósito inicial é introduzir o tema fofoca para 

depois sim, falar o tanto ela pode ser prejudicial. 

 

QUESTÃO 04 

Letra A 

RESPOSTA NO Segundo parágrafo: “Simples. A fofoca é uma forma de criar.” 

 

QUESTÃO 05 

Letra D 

a) O texto possui trechos com característica narrativa. 

b) Perceba no último período do primeiro parágrafo, "Mas ela tem seu valor, psicológico e criativo." É 

exatamente essa a tese do texto, o valor da fofoca. 

c) Há presença de  interlocuções (conversa trocada entre duas ou mais pessoas; diálogo) 

d) Ao contrário, por se tratar de um texto narrativo, o uso da 1ª pessoa dá credibilidade ao texto. 

 

QUESTÃO 06 

Letra A 

"O que é uma grande biografia, a não ser a vida de alguém? Uma fofoca autenticada, impressa e 

aplaudida pela crítica?" Linha 30 

De acordo com o trecho acima , em nenhum momento o locutor retira a legitimidade das obras biográficas  
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QUESTÃO 07 

Letra C 
A interlocução refere-se aos momentos em que o autor se dirige, de alguma maneira, ao leitor. 

a) “Acontece que era feia. Garanto, feia de verdade.” ("Garanto" parece dar a entender que o autor se dirige ao leitor ") 

b) “Quando ouvir uma fofoca, abra as orelhas.” ( "abra" é uma referência direta ao leitor) 

d) “Vejam que ligação bonita saber da vida alheia tem com o ato de criar.” ("Vejam" também é uma referência direta 

ao leitor) 

 

QUESTÃO 08 

Letra C 

Em: “Isso me ajuda até hoje”, ao afirmar que isso o ajuda até hoje, o locutor se refere, exceto a 

a) ser destemido e fazer sucesso com colunas.  

b) ser ótimo com perguntas ao entrevistar. 

c) tentar escutar a conversa dos outros. 

d) ter feito jornalismo comportamental. 

 

QUESTÃO 09 

Letra C 

a) ANTÍTESE: Emprego de palavras ou expressões de sentido oposto 

b) HIPÉRBOLE: Consiste em exagerar as coisas, extrapolando a realidade 

c) IRONIA: Consiste em dizer-se o contrário do que se quer.  

d) PLEONASMO: Repetição enfática de um termo ou de uma ideia. 

 

QUESTÃO 10 

Letra B 

Sujeito Composto é aquele que possui mais de um núcleo do sujeito 
b) Nossas crianças e adolescentes demandam por mais Estado constitucional e menos Estado penal. 

 

QUESTÃO 11 

Letra D 

d) “ O Infortúnio de Nascerem Exercer um Papel 

 

QUESTÃO 12 

Letra D 

VERBO VISAR: 

VTI = Pretender/Objetivo 

VTD = Mirar/Apontar 

VTD = Assinar/Dar o Visto. 

d) O cargo A que ele sempre visou. 

 

QUESTÃO 13 

Letra A 

Letra a, é uma oração subordinanada adverbial comformativa e nao comparativa. 
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QUESTÃO 14 

Letra A 

a) “A felicidade, adverte o sistema, consiste em comprar, comprar, comprar.” 

b) “Em relação às crianças, se constata o aumento do Transtorno por Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH).”  

c) “Fora do mercado, não há salvação. E ,dentro dele, feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se 

perenemente jovem, brilhar aos olhos alheios.”  

d) “Huxley declarou, mais tarde, que a realidade havia confirmado muito de sua ficção.”  

 

QUESTÃO 15 

Letra A 

a) Predicativo do sujeito 

b) Muitos dos trajes bizarros eram mais do que curiosidades estéticas. (adj. adnominal) 

c) Os absurdos da moda ofereciam um terreno fértil para os críticos. (predicativo do objeto) 

d) O bizarro tornava diferentes as pessoas da classe alta. (predicativo do objeto. Refere-se às pessoas da classe 

alta e não a "o bizarro") 

 

QUESTÃO 16 

Letra D 

a) Aspiram a 

b) Obedeciam ao 

c) Presenciou o 

 

QUESTÃO 17 

Letra C 

A Redação Oficial não possui fórmula de agradecimento. 

 

QUESTÃO 18 

Letra A 

São as características de um ofício, determinadas no Manual de Redação da Presidência da República. 

 

QUESTÃO 19 

Letra A 

Repartições públicas não emitem declarações, mas Atestados e Certidões. 

 

QUESTÃO 20 

Letra B 

A Redação Oficial tem o caráter formal de suas comunicações. 

 

DIREITOS HUMANOS 
 

 

QUESTÃO 21 

Letra C 

O texto se refere à característica da vedação ao retrocesso, também conhecido como princípio do retrocesso 

do “não retorno ou efeito cliquet. Portanto, a resposta correta é a Letra C. Vejamos o significado das outras 

características: 

Irrenunciabilidade: A autorização do titular não justifica ou convalida a violação desses direitos. 

Imprescritibilidade: Não se esgotam com o passar do tempo, não perdem a validade em função do tempo. 

Universalidade: Todas as pessoas são titulares de direitos humanos. Não é necessário cumprir nenhum 

requisito. Basta ser pessoa, visto que, todos têm dignidade, para reivindicar direitos no plano interno e 

internacional, independentemente de sexo, raça, credo religioso, opinião política, status social, econômico, 

cultural etc. 
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QUESTÃO 22 

Letra D 

A letra A está correta. A Carta Internacional dos Direitos Humanos é formada pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) e pelos Pactos Internacionais (de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais) da ONU (1966). Esses três documentos inauguram o sistema global de proteção. 

A letra b está correta. É a previsão do artigo 11 do PIDCP. 

A letra c está correta. O Brasil ratificou os Pactos em 1992, ratificou os dois protocolos do PIDCP, mas não 

ratificou o protocolo do PIDSEC. 

A letra d está incorreta, é o gabarito. Não temos na DUDH a proteção dos direitos coletivos e difusos, apenas 

direitos de primeira e segunda dimensões. 

 

QUESTÃO 23 

Letra A 

A letra A está correta, é o gabarito da questão. Corresponde ao texto do art. 1.º, n. 1 da Convenção Americana. 

A letra B está incorreta, pois, conforme o art. 2.º da Convenção, os Estados devem adotar medidas legislativas 

que sejam necessárias para garantir os direitos do texto. 

A letra C está errada porque o art. 3.º da Convenção prevê, expressamente, o direito ao reconhecimento da 

personalidade jurídica. 

A letra D está incorreta porque o direito à integridade psíquica está previsto no art. 5.º, n. 1 da Convenção 

Americana. 

 

QUESTÃO 24 

Letra D 
A letras A, B e C estão incorretas, pois, contrariam o conceito de discriminação racial trazido pelo art. 1.º, n. 1 

da Convenção: "Nesta Convenção, a expressão "discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, 

restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo 

ou efeito anula ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de 

condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou 

em qualquer outro domínio de sua vida." 

A letra D está correta. Conforme o art. 1.º, n. 4, para que a medida não seja discriminatória ela deve ser 

temporária. Se tivermos uma segregação jurídica permanente, não poderá ser considerada como ação afirmativa, 

e, consequentemente, será discriminatória. 

 

QUESTÃO 25 

Letra B 

A letra A está correta. Entende-se que a atuação complementar se dá em respeito aos princípios da 

complementaridade e da cooperação. 

A letra B está incorreta, é o gabarito. O TPI foi instituído pelo Estatuto de Roma e possui competência para 

julgar crimes de guerra, genocídio, contra a humanidade e de agressão. Não possui competência para julgar 

crimes de terrorismo. 

A letra C está certa. Corresponde ao previsto no artigo 12 do Estatuto de Roma. 

A letra D está correta. O TPI não se confunde com a Corte Internacional de Justiça, essa sim um órgão da ONU. 

 

QUESTÃO 26 

Letra D 

Os tratados mencionados nas demais alternativas não têm status de emenda constitucional. Os tratados previstos 

na letra foram aprovados com status de emenda. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo ingressaram no ordenamento através do Decreto n. 6949/2009. O Tratado de 

Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com 

outras Dificuldades para ter Acesso ao Texto Impresso foi promulgado pelo Decreto n. 9522/2018. 
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CRIMINOLOGIA 
 

 

QUESTÃO 27 

Letra D 

A letra A está errada, pois traz o conceito da escola clássica e não positivista. 

A letra B está errada, já que o objeto de estudo da criminologia é o crime, delinquente, vítima e controle social. 

O conceito trazido na letra C não se refere à escola clássica, mas sim à escola positiva. 

 

QUESTÃO 28 

Letra D 

A letra A traz um conceito da teoria da anomia e não da escola ecológica que trata dos aspectos urbanísticos e 

arquitetônicos, bem como da distribuição do crime pelo território da cidade. 

As teorias do conflito se baseiam não em fatos concretos, mas em conflitos sociais de caráter geral com diversas 

disputas entre grupos, o que dificulta e muito o trabalho empírico. 

A letra C está incorreta, pois a teoria mencionada não prega a separação de classes sociais ( o próprio nome 

integração a contradiz). As teorias da integração são sinônimos das teorias do consenso, ou seja, exatamente 

o contrário das teorias do conflito. 

 

QUESTÃO 29 

Letra B 

A letra A está incorreta, visto que a teoria do conflito aponta o conflito social ( a disputa macrossociológica 

entre grupos) como principal causa da criminalidade. 

A letra C está incorreta, pois o sistema penal seleciona as camadas mais pobres da sociedade para qualquer 

tipo de punição, inclusive as medidas de segurança. 

Letra D incorreta, porque a prisão sempre foi um mecanismo de controle social da pobreza. 

 

QUESTÃO 30 

Letra D 

A questão é simples e demanda o conceito de criminologia.  

Segundo Antonio García-Pablos de Molina, “cabe definir criminologia como ciência empírica e 

interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do 

comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada, sobre a gênese, 

dinâmica e variáveis principais do crime – contemplado este como problema individual e como problema social 

-, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem 

delinquente.” (GARCÍA-PABLOS, 1992: 20)  

 

QUESTÃO 31 

Letra B 

VITIMIZAÇÃO 

a) Primária – Danos sofridos com o delito em si 

b) Secundária – Danos Sofridos Posteriomente na Interação com o sistema legal 

c) Terciária – Danos sofridos no seio familiar, igreja, amigos, trabalho, etc. 

d) Quaternária - Medo em demasia da pessoa se transformar em vítima por causa da exposição midiática, da 

era da informação e da tecnologia da informação. 
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NOÇÕES DE DIREITO 
 

 

QUESTÃO 32 

Letra D 

Fundamentos: Permissão é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo 

qual a Administração Pública faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de 

bem público. (MSZP). 

 

QUESTÃO 33 

Letra D 

Fundamentos: De acordo com Art. 298, CTB, São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos 

crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: 

(...)  

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo; 

 

QUESTÃO 34 

Letra C 

a) O cargo de oficial de Polícia Militar ou de Bombeiro Militar é privativo de brasileiro nato.(errado - A exigência é 

apenas ao cargo de oficiais das forças armadas) 

b) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período.(errado - O 

certo é até 2 anos) 

c) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.(certo - conforme o 

artigo 13º, §1º) 

d) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em 

virtude de concurso público.( errado - É 2 anos. Ademais, não são todos que adquirem a estabilidade, porém passam 

pelo crivo do concurso público, tais como: empregados públicos) 

 

QUESTÃO 35 

Letra D 

Lei 8069. Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

 

QUESTÃO 36 

Letra D 

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício 

pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

 

QUESTÃO 37 

Letra A 

a) Errada. Art. 17, §3º 

b) Certa. Art. 17, §5º 

c) Certa. Art. 17, II 

d) Certa. Art. 19 

 

QUESTÃO 38 

Letra C 

a) Incorreta - Apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes – art. 3º CC.  

b) Incorreta - Os absolutamente incapazes não têm capacidade de fato, mas têm capacidade de direito – art. 1º CC. 

c) Correta – A deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa, independentemente do tipo ou grau de deficiência. 

Art. 6º, Lei 13.146/15. 

d) Incorreta – Os surdos-mudos e os deficientes mentais são plenamente capazes. Art. 4º CC e art. 6º, Lei 13.146/15. 
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QUESTÃO 39 

Letra B 

Os textos se referem ao Princípio da Intervenção Mínima, segundo o qual o Direito Penal só deve ser aplicado 

quando estritamente necessário (ultima ratio), mantendo-se subsidiário (intervenção condicionada ao fracasso 

das demais esferas de controle: “A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio 

necessário...”) e fragmentário (preservação dos bens de maior significação e relevo para a manutenção da 

convivência social pacífica: “...para a proteção de ataques contra bens jurídicos importantes.”). Isso porque, 

nessa tarefa de controle social, atuam vários ramos do Direito, cada qual com sua medida sancionadora, capazes 

de inibir novos atos contrários à ordem jurídica: “A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o 

Direito Penal, senão que nessa missão cooperam todo o instrumental do ordenamento jurídico”. Desse modo, 

por comportar a reação mais severa por parte do Estado (cominação de penas e medidas de segurança), deve o 

Direito Penal servir como a última trincheira no combate aos comportamentos indesejados. Se forem suficientes 

outras formas de sanção (civis ou administrativas, por exemplo), são essas que devem ser empregadas, e não as 

penais.  

 

QUESTÃO 40 

Letra B 

Arlindo subtraiu para si ou para outrem um veículo automotor que foi transportado para outro Estado da 

Federação, o que caracteriza o furto qualificado do art. 155, §5º, do CP. Não há que se falar em roubo pois não 

houve emprego de violência e grave ameaça. Da mesma forma, inexiste receptação já que Arlindo não adquiriu 

coisa de origem criminosa ofertada pelo autor do crime antecedente. Na verdade, ladrão que subtrai de ladrão 

pratica furto, tendo como vítima o real dono da coisa (legítimo possuidor). 

 

QUESTÃO 41 

Letra B 

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. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

Explicação Alínea A 

Art. 157.§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo 

de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente 

das primeiras. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

 

Explicação Alínea C 

Art. 157. § 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, 

próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela 

Lei nº 11.690, de 2008) 

 

Explicação Alínea D 

Art. 157. § 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por 

decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)  

 

INFORMÁTICA 
 

 

QUESTÃO 42 

Letra B 

Item III - Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução 

do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado é preciso que um 

programa já infectado seja executado. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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QUESTÃO 43 

Letra A 

 
Guia Inserir / Grupo Ilustrações / Imagens Online 

QUESTÃO 44 

Letra D 

 
Guia DESIGN / Grupo Formatação do Documento 

 

QUESTÃO 45 

Letra B 

 
Guia CORRESPONDÊNCIAS / Grupo Gravar e Inserir Campos 

 

Bloco de Endereço: Permite adicionar um endereço à carta. Permite especificar a formatação e o local, e o 

Word substituirá essas informações pelos endereços reais da lista de destinatários depois que você concluir a 

mala direta. 

Inserir Campo de Mesclagem: Permite adicionar um campo da lista de destinatários ao documento, como 

Sobrenome, Telefone Residencial, Nome da Empresa. 

Regras: Permite especificar regras para a mala direta. 

Coincidir Campos: Permite informar ao Word o significado dos vários campos da lista de destinatários. Por 

exemplo: Indicar que o campo “Comercial” equivale ao campo interno “Telefone Comercial”. 
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QUESTÃO 46 

Letra C 

Não tem a Biblioteca Filmes, tem a Biblioteca Vídeos. 

 

 

QUESTÃO 47 

Letra D 

I. No modo de apresentação de slides do PowerPoint 2013, estando no slide 4, caso se deseje ir para o slide 8, 

pode-se digitar o número 8 seguido de Enter. Certa 

 

II. Em uma planilha do Microsoft Excel 2013 para Windows, idioma Português, tem-se as seguintes células com 

valores: A1=1, A2=2, A3=3, A4=4, B1=0, B2=1, B3=2, B4=3. O valor resultante em uma outra célula qualquer da 

mesma planilha, caso seja aplicada a fórmula =SE(SOMA(A1:B3)<10;SOMA(A1:B3);MÉDIA(A1:B2)) é 9: Certa 

 

 

 

=SE(SOMA(A1:B3)<10;SOMA(A1:B3);MÉDIA(A1:B2)) 

 

=SE(           9           )<10; SOMA(A1:B3); 

 

                                                           SOMA(A1:B3) 

                                          SOMA(A1;A2;A3;B1;B2;B3) 

                                          SOMA(  1;  2  ;  3 ; 0 ; 1 ;  2 ) 

                                                                   9 

teste_lógico; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso 

Verdadeiro         valor_se_verdadeiro; 
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III. No aplicativo LibreOffice Impress 5.4.7 em português, a ferramenta Compactador de apresentação permite 

excluir páginas mestres em desuso e com isso reduzir o tamanho da apresentação. Certa 

 

 

Menu Ferramentas / Compactar apresentação  

(EXIBE A FERRAMENTA Compactador de apresentação) 

 

Compactador de apresentação 

 

QUESTÃO 48 

Letra. D 

I. No aplicativo Writer o atalho Ctrl + Shift + Y pode Repetir o último comando. Certo 

 
 

Menu Editar / Repetir 
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II. No aplicativo Impress Ctrl + B tem a função de aplicar ou remover a formatação em negrito. Certo 

 

 

QUESTÃO 49 

Letra D 

I. O ícone       “Dividir” corresponde a uma Transição que pode ser aplicada a um slide. Certa 

 

Guia TRANSIÇÕES / Grupo Transição para este Slide 

II. O ícone         “Zoom” corresponde a uma Animação que pode ser aplicada a um elemento dentro de 

um slide. Certa 

 

 

Guia ANIMAÇÕES / Grupo Animação 

 

III. O ícone          “Cobrir” corresponde a uma Transição que pode ser aplicada a um slide. Certa 

  

Guia TRANSIÇÕES / Grupo Transição para este Slide  
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QUESTÃO 50 

Letra D 

Diferente dos arquivos deletados localmente que vão para a lixeira, e consequentemente podem ser recuperados 

de maneira normal, arquivos deletados via rede são excluídos “definitivamente”, igual quando utilizamos a 

combinação de teclas Shift + Del. É a mesma situação quando deletamos arquivos de um Pendrive, ou seja, só 

vai para a lixeira quando deletamos de uma unidade local. 

 

QUESTÃO 51 

Letra B 

a) Ctrl+D    Adicionar esta página aos Favoritos... 

b) Ctrl+J     Downloads 

 
c) Shift+Esc  Gerenciador de tarefas 

d) Ctrl+T    Nova Guia 

 
QUESTÃO 52 

Letra B 

II. O ícone   corresponde ao comando “Regras”, que permite criar uma regra baseada no remetente, no 

destinatário ou tópico da conversa. Errada 
 

 
Guia PÁGINA INICIAL / Grupo Mover / Regras ( ícone diferente do item II ) 

 

 
 

Guia PASTA / Grupo Ações / Renomear ( ícone do item II ) Permite renomear a pasta 

selecionada. 
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QUESTÃO 53 

Letra A 

 
 

 

QUESTÃO 54 

Letra C 

 
Guia EXIBIÇÃO / grupo Janela / Congelar Painéis 

 

QUESTÃO 55 

Letra C 

chrome://history  acessar o histórico 

chrome://downloads acessar o histórico de downloads 

chrome://settings  acessar as configurações do navegador. 

chrome://version acessar a identificação da versão do Google Chrome.  
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QUESTÃO 56 

Letra D 

A flexibilidade não é fundamento biológico ou técnico para um método de identificação ser considerado 

aceitável. 

 

QUESTÃO 57 

Letra B 

A alternativa I está incorreta pois França classifica como enforcamento por suspensão incompleta aquela em 

que o corpo não está completamente suspenso pelo laço. 

 

QUESTÃO 58 

Letra D 

A presença da cauda de escoriação torna incorreta a alternativa a. As características todas tornam incorreta a 

alternativa b. A predominância do compromento sobre a profundidade torna incorreta a alternativa c. As 

características todas são compatíveis com a alternativa d. 

 

QUESTÃO 59 

Letra A 

A atuação do assistente técnico se dá após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos Peritos, conforme 

preceitua o §3o do art. 159 do CPP. 

 

QUESTÃO 60 

Letra A 

Fenômeno vital negativo imediato é o mesmo que fenômeno abiótico imediato. Vide aula 13. 

 


