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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE INGRESSO 

PARA RECRUTAMENTO DE 8 CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

ESPECIALISTAS DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

PARA A UNIDADE DE INFORMAÇÃO CRIMINAL 

 

PROVA A 

 

PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS  

28 DE MAIO DE 2022 

 

 Número: 
 
 
 

 Classificação:  

 
 

 

NOME: ___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (tipo e número): _______________________ 

 
___________________________________________________________________________
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INSTRUÇÕES 

SOB PENA DE ANULAÇÃO, não assine, não rubrique, nem faça qualquer tipo de marca ou sinal 

que possa ser entendido como sendo identificador da sua prova, exceto no local expressamente 

indicado para o efeito no verso desta folha.  

 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

A prova escrita de conhecimentos específicos tem a duração máxima de 90 (noventa) minutos, 

com a tolerância de 15 (quinze) minutos e foi elaborada de acordo com o programa de provas 

constante do anexo I do aviso de abertura. 

A prova de conhecimentos destina-se a avaliar o saber académico e ou profissional, bem como 

as competências técnicas e a capacidade do candidato para a sua aplicação a situações 

hipotéticas ou concretas no exercício da função e, também, a qualidade da informação 

transmitida pelo candidato, a pertinência do conteúdo das respostas, a capacidade de análise e 

de síntese, a objetividade, a simplicidade e clareza da exposição e o domínio da língua portuguesa. 

São critérios gerais de classificação: a qualidade da informação transmitida pelo candidato, a 

pertinência do conteúdo das respostas, a capacidade de análise e de síntese, a simplicidade e 

clareza da exposição e o domínio da língua portuguesa. 

A sua correção será efetuada sob anonimato, pelo que a prova não deverá conter qualquer 

elemento identificador do candidato. Os dados de identificação do candidato constarão da folha 

a destacar, antes da remessa das provas ao júri para correção. A quebra do anonimato implica a 

anulação da prova pelo júri. 

Preencha a folha individual de identificação no rosto da prova, de forma legível. 

As respostas deverão ser escritas nas folhas que se seguem, que deverão permanecer anexadas 

à folha de identificação. 

A prova é estritamente individual não sendo permitida qualquer tipo de consulta. 

Durante a realização desta prova não é permitida a utilização de qualquer equipamento 

eletrónico e de telecomunicações, sendo que a sua utilização leva à imediata anulação da prova 

e à exclusão do procedimento. 

A prova tem a valoração de 20 (vinte) valores, com a seguinte distribuição: 

Parte I - Constituída por 40 (quarenta) questões de resposta múltipla, valendo 0,4 (quatro 

décimas) valores cada uma, num total parcial de 16 (dezasseis) valores. 

Parte II – Constituída por 1 (uma) questão de resposta aberta, a escolher de entre 2 (duas), 

valendo 4 (quatro) valores. 

Na Parte I escolha a resposta que considerar mais correta ou mais completa, que deverá ser 

assinalada na marca respetiva com um "X". Se se enganar desenhe um círculo à volta da marca 

errada e coloque "X" na que considerar certo. 

A cotação da questão é atribuída à resposta que se apresente, de forma inequívoca, como única 

opção correta ou a mais completa. 

São classificados com 0 (zero) valores as respostas em que é assinalada uma opção incorreta ou 

mais do que uma opção. 

Se se enganar desenhe um círculo à volta da marca errada e coloque "X" na que considerar certo. 

Na Parte II são critérios gerais de classificação: a qualidade da informação transmitida pelo 

candidato, a pertinência do conteúdo das respostas, a capacidade de análise e de síntese, a 

objetividade, simplicidade, clareza da exposição e o domínio da língua portuguesa. 
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Em caso de resposta às duas questões só será corrigida e valorada a primeira. 

As respostas incompreensíveis ou ilegíveis não serão consideradas. 

Na realização da prova aplica-se obrigatoriamente o novo acordo ortográfico. 

Cada erro ortográfico ou gramatical desconta 0,2 (duas décimas) valores. 

Não serão aceites respostas escritas fora do espaço respetivo. 

As palavras incompletas ou não percetíveis serão consideradas erros.  

Para eventuais esclarecimentos durante a prova pode solicitar a presença do aplicador, mas de 

modo a evitar importunar os restantes candidatos.  

Os comportamentos considerados inadequados ou inoportunos implicam a anulação da prova e 

a saída imediata da sala. 

Quando terminar a prova deverá entregá-la, com a folha de identificação, ao aplicador. 
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Parte I – Das seguintes questões escolha a resposta que considerar mais correta ou mais 

completa, assinalando com um “x” a marca respetiva. 

 

QUESTÃO 1 – A Constituição de 1976 garantiu direitos e liberdades. Quais?     

Liberdade de expressão, direito ao trabalho e à educação A   

Direito de reunião, liberdade sindical e censura prévia B   

Liberdade de reunião, associação e vigilância politica C   

Liberdade de expressão e direito à união entre pares D   

 
 

  

QUESTÃO 2 – Na aplicação da lei criminal:     

Podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam determinadas em lei anterior A   

A prisão preventiva está sujeita à vontade do juiz B   

A responsabilidade penal é suscetível de transmissão C   

Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime D   

 
 

  

QUESTÃO 3 – Por crimes praticados no exercício das suas funções, o Presidente da República responde 
perante: 

    

A Assembleia da República A   

O Tribunal Constitucional B   

O Supremo Tribunal de Justiça C   

As Forças Armadas D   

 
 

  

QUESTÃO 4 – A Polícia Judiciária define-se como:     

Um corpo superior de polícia criminal organizado hierarquicamente na dependência do membro do 
Governo responsável pela área da justiça e fiscalizado nos termos da lei 

A   

Um corpo de polícia criminal organizado hierarquicamente na dependência do Ministério da 
Administração Interna 

B   

Uma força de segurança com natureza de serviço público e autonomia administrativa C   

Uma unidade especial de polícia preparada e vocacionada para a segurança pessoal D   

 
 

  

QUESTÃO 5 – À UIC compete:     

Instalar, explorar e manter os sistemas de telecomunicações da Polícia Judiciária A   

Garantir o apoio aos utilizadores na gestão dos sistemas de informação B   

Centralizar, manter e assegurar a gestão nacional do sistema de informação criminal da Polícia 
Judiciária 

C   

Assegurar os algoritmos de encriptação das comunicações D   

 
 

  

QUESTÃO 6 – O Diretor Nacional é nomeado por despacho do primeiro ministro e do membro do 
governo responsável pela área da justiça: 

    

Em comissão de serviço por períodos de 3 anos, renovável por iguais períodos A   

Em comissão de serviço por um período de 5 anos B   

Por nomeação definitiva até atingir a idade da disponibilidade C   

Em comissão extraordinária de serviço por um período de 6 anos D   

 
 

  

QUESTÃO 7 – Na Polícia Judiciária são carreiras especiais:     

Carreira de investigação criminal, carreira de segurança e carreiras de especialista auxiliar A   

Direção Nacional, carreira de investigação criminal e carreira de segurança B   

Carreira de investigação criminal, carreira de especialista de polícia cientifica e carreira de segurança C   

Carreira de especialista superior, carreira de investigação criminal e carreira de segurança D   
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QUESTÃO 8 – Os trabalhadores das carreiras especiais que concluam com sucesso o período 
experimental, vinculam-se a permanecer em funções na PJ, por um período mínimo de: 

    

3 anos A   

4 anos B   

1 ano C   

5 anos D   

 
 

  

QUESTÃO 9 – Um suspeito é:     

Toda a pessoa sobre a qual exista a convicção que cometeu um crime, gozando de um estatuto 
especial, no âmbito de um processo criminal 

A   

Toda a pessoa relativamente à qual exista indício de que cometeu ou se prepara para cometer um 
crime, ou que nele participou ou se prepara para participar 

B   

Toda a pessoa que cometeu um crime, sendo obrigatoriamente constituído como tal no âmbito do 
inquérito 

C   

Toda e qualquer pessoa contra quem for deduzida acusação num processo de averiguações D   

 
 

  

QUESTÃO 10 – Compete aos órgãos de polícia criminal:     

Coadjuvar as autoridades judiciárias com vista à realização das finalidades do processo A   

Deduzir acusação e apresentar a sentença B   

Promover a execução das penas e das medidas de segurança C   

Dirigir o inquérito D   

 
 

  

QUESTÃO 11 – Quem assume a qualidade de arguido num processo penal?      

Todo aquele contra quem for requerida instrução num processo penal A   

Todo aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida instrução num processo penal B   

Todo aquele que prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária C   

Todo aquele que prestar declarações perante qualquer órgão de polícia criminal D   

 
 

  

QUESTÃO 12 – É considerada vítima:     

A pessoa coletiva que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou 
psíquica, diretamente causado por ação ou omissão, no âmbito da prática de um crime 

A   

A pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou 
psíquica, diretamente causado por ação ou omissão, no âmbito da prática de um crime e cujo resultado 
seja a morte 

B   

A pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou 
psíquica, um dano emocional ou moral, ou um dano patrimonial, diretamente causado por ação ou 
omissão, no âmbito da prática de um crime 

C   

A pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou 
psíquica, um dano emocional ou moral, ou um dano patrimonial, diretamente causado por um 
acidente 

D   

 
 

  

QUESTÃO 13 – Entre outras funções, ao advogado compete representar:     

O assistente A   

O oficial de justiça B   

A autoridade judiciária C   

O órgão de polícia criminal D   

 
 

  

QUESTÃO 14 – Quando é que um pedido de indemnização civil pode ser deduzido em separado perante 
o tribunal civil? 

    

Enquanto o processo penal não tiver sido arquivado ou suspenso provisoriamente A   

Se o processo cível correr sob a forma sumária ou sumaríssima B   

Quando o procedimento depender de queixa ou de acusação particular C   

Se a sentença penal se tiver pronunciado negativamente sobre o pedido de indemnização civil D   
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QUESTÃO 15 – São admissíveis as provas obtidas:     

Mediante promessa de vantagem legalmente inadmissível A   

Através de perturbação, por qualquer meio, da capacidade de memória ou de avaliação B   

Por intromissão na vida privada, sem o consentimento do respetivo titular C   

Desde que não sejam proibidas por lei D   

 

QUESTÃO 16 – As testemunhas têm o dever de:     

Não prestar juramento A   

Responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas mesmo quando das respostas possa 
resultar a sua responsabilização penal 

B   

Responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, salvo as exceções previstas na lei C   

Se apresentar, no tempo e no lugar devido, quando notificada, pelo advogado do arguido D   

 
 

  

QUESTÃO 17 – A busca em consultório médico é presidida:     

Pelo delegado de saúde A   

Pessoalmente pelo juiz B   

Pessoalmente pelo magistrado do ministério publico C   

Pelo juiz à distância D   

 
 

  

QUESTÃO 18 - Considera-se "flagrante delito":     

Todo o crime que se está cometendo ou se acabou de cometer A   

Todo o crime que acabou de ser executado B   

Todo o crime que acabou de ser executado ou acabou de ser cometido C   

Todo o crime que está a ser cometido D   

 
 

  

QUESTÃO 19 - Quem dirige a investigação criminal?     

A Autoridade Nacional de Comunicações A   

O Tribunal de Contas B   

A autoridade judiciária competente em cada fase do processo C   

A Autoridade Tributária e Aduaneira D   

 
 

  

QUESTÃO 20 - Quem realiza os atos de investigação após deferimento da respetiva competência pela 
autoridade judiciária competente? 

    

Os órgãos competentes das empresas públicas A   

Os órgãos de polícia criminal B   

As entidades de controlo ou auditoria dos serviços e organismos da Administração Pública C   

Os órgãos de polícia cientifica D   

 
 

  

QUESTÃO 21 - O fornecimento de dados e informação entre as autoridades de aplicação da lei dos 
Estados da União Europeia para efeitos da realização de investigações criminais é obrigatório? 

    

Sim, o fornecimento de dados ou informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados da 
União Europeia para efeitos da realização de investigações criminais nunca pode ser recusado 

A   

Não, em determinadas circunstâncias pode ser recusado o fornecimento de dados ou informações B   

Sim, apenas é obrigatório entre autoridades de aplicação da lei para efeitos de manutenção da ordem 
pública 

C   

Não, o fornecimento de dados ou informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados da 
União Europeia é sempre obrigatório para efeitos da realização de investigações de natureza 
académica 

D   
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QUESTÃO 22 - A Organização Internacional de Polícia Criminal é mundialmente conhecida pelo 
acrónimo: 

    

FIFA A   

POLINTER B   

INTERPOL C   

CONMEPOL D   

 
 

  

QUESTÃO 23 - A EUROPOL é:     

A agência da União Europeia para a cooperação policial A   

Uma organização europeia para disponibilizar informação aos diferentes grupos políticos do 
parlamento europeu 

B   

A Agência da União Europeia encarregada de promover a circulação e o turismo nos Estados Membros 
da União Europeia 

C   

Nenhuma das anteriores D   

 

QUESTÃO 24 - O acordo de Schengen foi assim denominado em alusão:     

À localidade onde foi assinado A   

Ao primeiro europeu a pisar a superfície lunar B   

Ao clube de futebol que primeiro interpôs uma ação relativa à livre circulação de jogadores europeus 
de futebol no espaço da União Europeia 

C   

À localidade onde foi redigida e assinada a Carta conjunta dos Presidentes da União Europeia D   

 
 

  

QUESTÃO 25 – De que forma os dados e informações para fins de deteção, prevenção ou investigação 
de uma infração criminal são fornecidos entre as autoridades dos Estados Membros da União 
Europeia?  

    

Mediante pedido de uma autoridade competente de aplicação da lei que, atuando no âmbito das 
competências que lhe são conferidas pelo direito interno, conduza uma investigação criminal ou uma 
operação de informações criminais 

A   

Mediante ordem da autoridade política competente que, atuando no âmbito das competências que 
lhe são conferidas pelo direito interno, conduza uma comissão de inquérito formalmente nomeada 
para o efeito 

B   

Mediante requerimento de uma autoridade pública competente que, atuando no âmbito das 
competências que lhe são conferidas pelo direito internacional público, conduza uma investigação 
relativa à extensão da plataforma continental dos diferentes Estados Membros da União Europeia 

C   

Mediante rogo de uma autoridade eclesiástica competente de aplicação da lei que, atuando no âmbito 
das competências que lhe são conferidas, conduza uma investigação a organizações religiosas que 
recebem indevidamente contribuições para a manutenção dos seus templos e para o exercício da 
caridade 

D   

 
 

  

QUESTÃO 26 - No âmbito da proteção de dados, o que considera tratamento de dados pessoais?      

Qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados relativos a pessoas coletivas, 
com ou sem recurso a meios automatizados 

A   

Qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de 
dados pessoais, com ou sem recurso a meios automatizados 

B   

Qualquer estudo estatístico de uma população, feito através de uma amostra, destinado a estudar 
uma ou mais das suas características 

C   

Qualquer estudo estatístico de uma população, feito através de uma amostra, destinado a estudar 
uma ou mais das suas aspirações 

D   

 
 

  

QUESTÃO 27 - Os titulares dos dados podem obter a retificação dos seus dados pessoais?      

Sim, desde que os mesmos se encontrem desatualizados A   

Sim, desde que os mesmos estejam incorretos B   

Sim, desde que os mesmos se encontrem incompletos C   

Em todas as situações anteriormente descritas D   
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QUESTÃO 28 - A Declaração mais conhecida adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas é a:     

Declaração dos Princípios Fundamentais Relativos à Contribuição dos Meios de Comunicação Social 
para o Reforço da Paz e da Compreensão Internacionais e para o Combate ao Racismo, ao Apartheid e 
ao Incitamento à Guerra 

A   

Declaração Universal dos Direitos Humanos B   

Declaração do Milénio C   

Declaração sobre o Asilo Territorial D   

 
 

  

QUESTÃO 29 – As variáveis estatísticas podem ser classificadas como:     

Quantitativas, intervalar, erro e qualitativas A   

Razão, erro, quantitativas e qualitativas B   

Qualitativas, quantitativas, intervalar e razão C   

Intervalar, qualitativas, razão e erro D   

 
 

  

QUESTÃO 30 – Uma amostra que se carateriza por não deter nenhum tipo de relação ou fator 
unificador entre os seus elementos constituintes, define-se como: 

    

Independente A   

Dependente B   

Emparelhada C   

Universal D   

 
 

  

QUESTÃO 31 – Considerando os vários tipos de amostragem listados, selecione aquele que se integra 
numa amostragem probabilística ou aleatória: 

    

Amostragem objetiva A   

Amostragem acidental, causal ou conveniente B   

Amostragem heterogénea ou de diversidade  C   

Amostragem aleatória estratificada, proporcional ou por quotas D   

 
 

  

QUESTÃO 32 – São medidas de tendência central, as estatísticas:     

Percentis, média, intervalo e variância A   

Média, mediana, moda e percentis B   

Mediana, média, intervalo e moda C   

Média, variância, mediana e percentis D   

 
 

  

QUESTÃO 33 – Em estatística, a probabilidade de significância (p-value) representa:     

O grau de certeza a partir do qual se assume como representativo da população o resultado obtido no 
estudo 

A   

O nível de confiança sobre a amostra representativa da população em estudo B   

O grau de significado a partir do qual se assume fidedigno o resultado do estudo C   

O nível de veracidade sobre a amostra representativa da população em estudo D   

 
 

  

QUESTÃO 34 – O ciclo da informação ou da produção de intelligence é constituído pela sequência de 
etapas: 

    

Recolha, planeamento, tratamento, análise, avaliação e difusão  A   

Planeamento, recolha, avaliação, tratamento, análise e difusão B   

Avaliação, recolha, tratamento, análise, planeamento e difusão  C   

Planeamento, avaliação, recolha, análise, tratamento e difusão D   
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QUESTÃO 35 – A inteligência, ou intelligence, significa conhecimento obtido através de informação 
processada, concebido para a tomada de ação. O produto de intelligence da Europol designado de 
Serious and Organized Crime Threat Assessment, integra-se em que categoria da intelligence: 

    

Tática  A   

Operacional B   

Comportamental  C   

Estratégica D   

 
 

  

QUESTÃO 36 – Os processos de análise resultam em inferências de:     

Certeza  A   

Falsificabilidade B   

Probabilidade  C   

Resultado D   

 
 

  

QUESTÃO 37 – O processo de análise é constituído por diversas etapas. Desse modo, apresenta-se um 
conjunto de etapas que poderão fazer parte do processo, pelo que deverá, após a sua análise, 
selecionar a resposta que melhor traduza a fidedignidade representativa do conjunto dos vários 
elementos que compõem a listagem que se apresenta. 

    

1.ª reunir todos os dados em bruto 

2.ª determinar o foco do gráfico 

3.ª construir uma matriz de associação  

4.ª codificar as associações da matriz 

5.ª determinar o número de ligações para cada entidade 

6.ª gerar um gráfico preliminar 

7.ª discussão crítica, com possibilidade de reestruturar o gráfico 

Selecione uma das opções     

Todas as etapas estão corretas A   

Apenas estão corretas as etapas 2, 4, 5 e 6 B   

Apenas estão corretas as etapas 1 a 6  C   

Nenhuma está correta D   

 
 

  

QUESTÃO 38 – A matriz de associação constitui-se numa técnica de análise que:     

Permite cruzar um mínimo de três eixos de dados, salientando conexões A   

Permite cruzar dois ou mais eixos de dados, salientando conexões B   

Todas as anteriores  C   

Nenhuma das anteriores D   

 
 

  

QUESTÃO 39 – A técnica de análise PESTEL (acrónimo para Political, Economic, Socio-Cultural, 
Technological, Environmental and Legal) tem como finalidade: 

    

Auxiliar o desenvolvimento de um plano operacional sobre certo problema A   

Auxiliar na definição de um perfil de risco B   

Auxiliar o planeamento estratégico sobre determinada realidade C   

Nenhuma das anteriores D   

 
 

  

QUESTÃO 40 – As fontes de informação podem ser classificadas como:     

Abertas, fechadas e classificadas A   

Disponíveis, fechadas e codificadas  B   

Abertas, condicionadas e reservadas  C   

Nenhuma das anteriores D   
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Parte II -. Escolha e comente de forma crítica apenas um dos dois textos seguintes:  
 

TEXTO 1: A soberania dos Estados e o assegurar das fronteiras tem constituído de forma crescente uma 

oportunidade para que as organizações criminosas possam expandir as suas atividades e os seus 

«mercados» à escala global, rasgando autoridade e jurisdições, constituindo para os Estados um verdadeiro 

desafio no sentido da necessidade de detetar, prevenir e reprimir a criminalidade organizada através da 

cooperação internacional. 

OU 

TEXTO 2: A recolha e o processamento de dados de forma massiva através de sistemas de inteligência 

artificial, constitui-se numa mais-valia ao nível da capacidade preditiva para identificar ameaças para a 

segurança dos Estados, obter elementos de prova para a realização da justiça e em simultâneo um potencial 

risco de ingerência no domínio da individualidade e da privacidade do cidadão comum. 

Assinale aqui a sua escolha (assinale apenas uma opção): 
TEXTO 1   

TEXTO 2   

Desenvolvimento (a resposta deve ser efetuada apenas no espaço facultado): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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