
Concurso para admissso de 100 candidatos 
ao 

Curso de Formaqio de lnspectores Estagiarios 

Prova escrita de conhecimentos especificos 

Nome do candidato 

Local da realizagzo da prova 

Classifica@o 

Sob pena de anulagio, as provas n i o  deverzo ser assinadas, rubricadas ou 
conter quaisquer sinais identificadores do candidato, except0 nesta folha onde 
deve ser escrito o nome completo de forma legivel 

Numero 



Instruc6es para a realizac50 da prova escrita 

1. Devera preencher a folha individual de identificaqzo que Ihe for entregue, de forma legivel. 

2. As respostas deverzo ser escritas nas folhas que se seguem, as quais deverzo permanecer 

anexadas a folha de identificaqzo. 

3. A prova e estritamente individual e e permitida a consulta de legislaq%o. 

4. Sera anulada a prova dos candidatos que n i o  derem rigoroso cumprimento ao disposto nos 

nlimeros anteriores, bem como aquela que contenha qualquer elementos identificador fora 

do local apropriado. 

5. A prova tera a duraqio maxima de 3 horas. 

6. A prova tem a valoraqzo de 20 valores, com a seguinte distribuiqzo: 

a. Grupo I - 0,2 valores por cada questgo, num total de 4 valores; 

b. Grupo II - 2,s valores por cada questzo, num total de 10 valores; e 

c. Grupo 111 - 6 valores pela questio. 

7. As respostas incompreensiveis ou ilegiveis nzo sera0 consideradas. 

8. No Grupo I apenas uma resposta esta certa que devera ser assinalada no quadrado 

respectivo. Se se enganar desenhe um circulo a volta do quadrado errado e coloque a cruz no 

que considerar certo. 

9. Cada err0 ortografico ou gramatical desconta 0,s valores. 

10. N%o serzo aceites respostas escritas fora do espaqo respectivo. 

11. Sera valorada a objectividade e capacidade de sintese, a correc@o cientifica e vocabular 

utilizada, a correcta fundamentaqzo dos argumentos utilizados e a clareza e correcqzo do 

dominio da expressio escrita. 

12. Podem ser usadas abreviaturas comummente utilizadas ou referenciadas no texto. As 

palavras incompletas ou n2o perceptiveis serio consideradas erros. 

13. Para eventuais esclarecimentos durante a prova devera solicitar a presenqa do aplicador de 

mod0 a evitar importunar os restantes candidatos. 

14. Na"o e permitida a utilizaqzo de meios audiovisuais nem de comunicaqzo. N i o  e permitido 

fumar na sala. Respeite os outros candidatos. 0 s  comportamentos considerados inoportunos 

implicam a anulaqio da prova do candidato e a saida imediata da sala. 

15. Quando terminar a prova devera entrega-la, com a folha de identificaqzo, ao aplicador. 



Grupo I 

Das seguintes questaes escolha a que considerar correcta, assinalando o quadrado respectivo. 

Aos lnspectores da Policia Judiciaria compete: 

[7 Com total autonomia realizar operaqbes, acqbes, diligencias e actos de investigaqzo 

criminal e os correspondentes actos processuais 

Realizar autonomamente pesquisas, recolhas, compilaqbes, tratamento e remessa as 

respectivas Unidades de informaqzo criminal com menqzo expressa na investigaqzo em curso 

Realizar diligencias e actos de investigaqzo criminal e os correspondentes actos 

processuais, sob orientaqzo superior 

Todas as premissas estzo erradas 

2. No dmbito da cooperaqzo internacional os seguintes gabinetes fazem parte da estrutura da 

Policia Judiciaria: 

Europol, Sirene e Interpol 

Sirene e Interpol 

[7 lnterpol e Europol 

Europol e Sirene 

3. Daniel Simbes, inspector da Policia Judiciaria, no decorrer de uma investigaqzo centrada num 

grupo violento e altamente organizado, por razbes de seguranqa, pretende ocultar a sua 

identificaqzo. 

A dispensa de identificaqzo nunca pode ser autorizada a um inspector da Policia Judiciaria 

[7 Ao praticar actos processuais no Ambito de um inquerito, um inspector da Policia 

Judiciaria tem o dever de se identificar com o seu numero de funcionario e nome 

Se as razbes o justificarem, o Director Nacional da Policia Judiciaria pode autorizar a 

dispensa temporaria da sua identificaqzo 

0 segredo de justiqa e o unico instrumento legal utilizado para proteger a identificaqzo 

dos intervenientes numa investigaqzo 



4. Sio autoridades de policia criminal para os efeitos do Codigo de Processo Penal: 

0 Director Nacional da Policia Judiciaria, o Director de Unidade Territorial e o Chefe de 

Area 

0 Assessor de Investigac30 Criminal, o Coordenador de Investiga~io Criminal e o 

Inspector Chefe 

0 Director de Unidade de Apoio, o Coordenador Superior de Investiga$%o Criminal e o 

Coordenador de Investigaqzo Criminal 

0 Director Nacional Adjunto, o Subdirector de Unidade Territorial e o Chefe de Sector 

5. Numa ac@o de prevengzo efectuada pela Policia judiciaria, num recinto de divers20 

nocturna, foi detectado na posse de um cliente um "boxer". Este cliente devera ser: 
\ 4 

ldentificado e desapossado da "boxer" sem quaisquer formalidades 

Detido em flagrante delito por d e t e n ~ i o  de arma proibida 

ldentificado e notificado para comparecer nas instalaqties da Policia Judiciaria 

So identificado porque o "boxer" nso e uma arma proibida 

6, E obrigatoria a assist@ncia por defensor 

[7 Quando um menor de 2 1  anos for constituido arguido 

Quando uma testemunha desconheqa a lingua portuguesa 

Quando o arguido detido e interrogado pelo juiz de instru@o 

Quando um arguido P interrogado por um 6rgio de policia criminal 

7. Em caso de operaqties que revelem especial risco de branqueamento ou de financiamento 
F 

do terrorismo, nomeadamente quando se relacionem com um determinado pais ou 

jurisdi~20 sujeito a contramedidas adicionais decididas pelo Conselho da Uni io Europeia, as 

autoridades de supervis20 do respectivo sector podem determinar as entidades financeiras o 

dever de comunica~io imediata dessas opera~ces ao Procurador-Geral da Republica e a 

Unidade de InformaqZo Financeira, quando: 

0 seu montante for igual ou superior a € 50000 

0 seu montante for igual ou superior a € 50000 e tiverem como destino paises terceiros 

0 seu montante for igual ou superior a € 5000 

0 seu montante for igual ou superior a € 5000 e estejam associados a cidadsos nacionais 

indiciados por crimes de branqueamento ou financiamento do terrorismo 



8. Considera-se um incidente tactico-policial grave: 

0 sequestro que requeira a intervenqio conjunta e combinada de mais de uma f o r ~ a  e 

serviqo de seguranqa 

0 assalto a um banco que requeira a intervenqzo combinada de uma forca de 

seguranGa e do exercito 

0 homicidio que requeira a intervenqio conjunta de uma forqa de seguranqa e do 

lnstituto Nacional de Medicina Legal 

0 choque em cadeia na auto-estrada que necessita da intervenqio conjunta e 

combinada de varias forqas de seguranqa 

9. E obrigatoria a constituiqio de arguido sempre que: 

Corra inquerito contra pessoa determinada 

0 denunciado preste declaraqdes perante qualquer autoridade judiciaria 

0 suspeito seja detido por um orgzo de policia criminal 

No decorrer de uma inquiriqio a testemunha peqa a sua const i tu i~ io 

10. 0 crime de polui@o so e da cornpetencia reservada da Policia Judiciaria quando: 

Atingir uma grande extenszo do territorio nacional 

For praticado de mod0 reiterado e atingir o patrimonio public0 

For praticado por pessoas colectivas 

Criar perigo para bens patrimoniais alheios de elevado valor 

11. A investigaqio criminal compreende um conjunto de diligencias que: 

Nos terrnos da lei processual penal se destinam a averiguar a existencia de um crime 

Nos termos da lei processual penal se destinam a determinar os autores de um crime e a 

sua responsabilidade 

Nos termos da lei processual penal se destinam a descobrir e recolher provas no dmbito 

de um inquerito crime 

Todas as premissas estio correctas 



12. A direcqzo da investiga~zo criminal e da compet@ncia do: 

Ministerio Publico, coadjuvado pelos org%os de policia criminal 

Ministerio Publico ou Juiz de Instruqzo Criminal, conforme a fase do process0 

Autoridade de Policia Criminal 

Ministerio Pliblico e da Policia Judiciaria 

13. As autoridades de policia criminal da Policia Judiciaria t@m compet@ncia para: 

Ordenar a realizaqzo de inquiriqdes para memoria futura 

Ordenar a realizaqzo de pericias a efectuar por organismos oficiais, salvo as psiquiatricas, 

sobre a personalidade e as autopsias medico-legais 

Ordenar a deten~zo para compar@ncia em act0 processual 

Ordenar a realizaqzo de uma escuta ambiental 

14. Uma pistola de alarme transformada para 6.35mm, para feitos de enquadramento juridico, e 

considerada uma arma da classe: 

15. Uma testemunha, residente fora da comarca onde esta sedeado o Departamento da Policia 

Judiciaria, quando notificada por uma autoridade de policia criminal desse serviqo, para 

comparecer nesse departamento pode: 

Exigir que a Policia Judiciaria se desloque a sua comarca para ser inquirida 

Exigir que a sua inquiriqzo seja feita pelo Ministerio Publico da sua comarca 

Exigir que a sua inquir i~zo seja feita pelo orgio de policia criminal local 

Exigir que a Policia Judiciaria providencie por um meio de transporte para a sua 

deslocaqtio 



16. Quem, apos ter utilizado uma seringa para se injectar, a abandonar em local publico: 

Criando deste mod0 um dano ambiental, fica sujeito ao pagamento de uma multa 

N%o comete qualquer tip0 de ilicito 

Criando deste mod0 perigo para a sociedade, fica sujeito a prestac2o de trabalhos a favor 

da comunidade 

[7 Criando deste mod0 perigo para a vida ou a integridade fisica de outra pessoa e punido 

com pena de priszo ate 1 ano ou com pena de multa 

17. Antonio, com 16 anos de idade, apoderou-se de uma bicicleta que estava junto ao muro 

duma casa abandonada. 

Antonio cometeu um crime de furto 

Antonio cometeu um crime de roubo 

Antonio n%o cometeu qualquer crime porque a bicicleta estava abandonada 

Antonio n%o cometeu qualquer crime, porque n%o e penalmente responsavel 

18. Jose, fiscal camarario, solicitou a quantia de €100,00 a Isabel, proprietaria de um 

estabelecimento comercial, como contrapartida para n%o a autuar por infrac~ijes que 

detectou no dmbito de uma fiscaliza@o. Porque Isabel n%o entregou a Jose qualquer 

quantia, este elaborou o competente auto de noticia. 

Jose cometeu um crime de corrupcio passiva para act0 ilicito, na forma tentada 

[7 Jose cometeu urn crime de corrupc%o activa para act0 ilicito 

Jose n%o cometeu qualquer crime porque n%o recebeu a quantia solicitada e elaborou o 

auto de noticia 

Jose cometeu um crime de corrupcio passiva para act0 ilicito 

19. S%o org%os de policia criminal de compet@ncia generica: 

[7 A Policia de Seguranca Publica, a Guarda Nacional Republicana e as Policias Municipais 

A Policia Judiciaria, a Policia de Seguranca Publica, a Guarda Nacional Republicana e o 

Servico de Estrangeiros e Fronteiras 

[7 A Policia Judiciaria, a Policia de Seguranqa Publica, o Servico de Estrangeiros e Fronteiras 

e a Autoridade de Seguranca A1imentar.e Economica 

[7 A Policia Judiciaria, a Policia de Seguranca Publics e a Guarda Nacional Republicana 



20. A execucio do controlo das comunicaqBes mediante autorizaqio judicial e da compet@ncia: 

Do orgio de policia criminal que detem a investiga~io 

Da autoridade judiciaria 

Da Policia Judiciaria 

Do conselho coordenador dos orgios de policia criminal 



Grupo II 

Responda i s  seguintes questBes utilizando unicamente o espaqo indicado. 

1. Qual a miss20 e as atr ibui~ees da Policia Judiciaria? Justifique 



2.  " 0 meu marido, antes de morrer, disse que quem o baleou foi o Rogerio." Este tip0 de 

depoimento tern algum valor probatorio? Justifique 



3 .  "Urn hornem de 22 de anos foi detido esta quarta-feira por suspeita ter praticado sexo oral 

corn uma crianqa de 13 anos." 

De que tip0 de crime estamos a falar e quem tem compet@ncia para proceder a sua 

investigacio? Justifique 



4. Especifique os meios de o b t e n ~ i o  de prova em ambiente digital. 



Grupo Ill 

Responda B seguinte quest50 utilizando unicamente o espaqo indicado. 

"Estrangula marido agressor com a ajuda dos doisfilhos 
0s gritos desesperados de Emilia, de 40 anos, alertoram anteontem a noite os dois filhos. No patio da casa, a 
rnulher lutava contra o marido, Antonio, de 43 anos, que a tentava estrangular com uma corda. 0s  dois jovens, 
uma menor de 14 anos e um rapaz de 13, atacaram de imediato o poi. Antonio empunhou uma pistola e Emilia 
reagiu: pegou no corda corn que quase foi morta e estrangulou o marido." 

"Abusa duas vezes da filha menor 
Farta de sofrer em sil@ncio, Maria (nome ficticio), de 13 anos, decidiu contar a mde os abusos sexuais que 
sofreu recenternente, as mdos do poi. 0 pesadelo acabou anteontem, com a detengdo do abusador." 

in imprensa escrita, Fevereiro de 2011 

Nas sociedades ocidentais a familia nuclear deveria constituir um refugio de afectos e de 
protecqZo, imune a vioIGncia intra-membros. 

Como explicar as constantes noticias de violencia extrema que emergem no seio familiar de 
forma crescente? 




