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CONCURSO PARA ADMISSÃO DE 70 CANDIDATOS AO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE INSPETORES  

Prova B 

PROVA ESCRITA TEÓRICA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

25 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: 

 ________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: (Tipo e número) ______________________________________ 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA ____________________________________________________ 

 

 

 

 

SOB PENA DE ANULAÇÃO:  As provas não deverão ser assinadas, rubricadas ou conter quaisquer 

sinais identificadores do/a candidato/a, exceto nesta folha onde deve 

ser escrito o nome completo de forma legível. 

 

 

  

NÚMERO: 

 

________________ 

CLASSIFICAÇÃO: 

 

________________ 
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Instruções para a realização da prova escrita 

 

A prova escrita teórica de conhecimentos específicos tem a duração máxima de 3 horas e foi elaborada 

de acordo com o programa de provas constante do anexo I do aviso de abertura. 

Os parâmetros de avaliação a considerar, nas questões de resposta aberta, são os seguintes: a 

qualidade da informação transmitida pelo/a candidato/a, 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. 

Os parâmetros de avaliação a considerar, nas questões de resposta fechada, são a qualidade da 

informação transmitida pelo candidato e a pertinência do conteúdo das respostas. 

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

identificador do/a candidato/a. Os dados de identificação da/o candidata/o constam exclusivamente 

da folha a destacar, antes da remessa das provas ao júri, para correção. A inclusão, pelo/a candidato/a, 

de qualquer elemento identificativo na prova leva à imediata anulação da prova e à exclusão do 

candidato do procedimento concursal. 

As respostas devem ser escritas nas folhas que se seguem, as quais devem permanecer anexadas à 

folha de identificação. 

A prova é estritamente individual e é apenas permitida a consulta de legislação não anotada.  

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

de telecomunicações. 

A prova tem a valoração de 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, com a seguinte 

distribuição: 

 Grupo I – 0,25 valores por cada questão (32 questões), num total de 8 valores; 

 Grupo II – 4 valores por cada uma de 3 questões à escolha, num total de 12 valores 

No grupo I escolha apenas uma resposta, aquela 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 certa. 

As respostas incompreensíveis ou ilegíveis não são consideradas. 

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

Cada erro ortográfico ou gramatical desconta 0,2 valores. As palavras incompletas ou não percetíveis 

são consideradas erros. 

Não são aceites respostas escritas fora ou para além do espaço respetivo. 

Podem ser usadas abreviaturas comummente utilizadas.  

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

a evitar importunar os restantes candidatos/as. 

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

saída imediata da sala. 

Em caso de desistência deve registar essa declaração na prova, fazer a sua entrega ao aplicador e 

retirar-se quando autorizado.  

Quando terminar a prova deve entregá-la, com a folha de identificação, ao aplicador. Não deve sair da 

sala sem entregar a prova e sem autorização do aplicador. 

Antes de iniciar a prova, preencha a folha individual de identificação no rosto da prova, de forma 

legível. 
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Grupo I 

Das seguintes questões escolha a resposta que considerar mais correta ou 

mais completa, assinalando com um “X” a marca respetiva. 

 

1.  A Polícia Judiciária é: 

o Uma polícia de prevenção e de investigação criminal organizada na dependência do Presidente 

da República. 

o Um órgão de polícia criminal organizado hierarquicamente na dependência do Ministro da 

Administração Interna. 

o Um corpo superior de polícia criminal organizado hierarquicamente na dependência do Ministro 

da Justiça. [Art.º 1.º, n.º 1, LOPJ] 

o Um corpo superior de polícia criminal organizado na dependência exclusiva do Procurador-Geral 

de República. 

 

2. A Polícia Judiciária integra os trabalhadores cujas funções se desenvolvem no âmbito das 

seguintes carreiras especiais: 

o A carreira de investigação criminal, a carreira de especialista de polícia científica e a carreira de 

segurança. [Art.º 3.º, n.º 2, EPPJ] 

o A carreira de investigação criminal, a carreira de especialista de polícia científica, a carreira de 

segurança e a carreira de especialista de laboratório. 

o A carreira de investigação criminal, a carreira de segurança e a carreira de peritos. 

o A carreira de investigação criminal, a carreira de especialista de polícia científica, a carreira de 

especialista de laboratório e a carreira de peritos informáticos. 

 

3. Os inspetores, no âmbito de diligências de investigação criminal ou de coadjuvação judiciária, 

quando devidamente identificados e em missão de serviço: 

o Têm direito de acesso e livre-trânsito aos locais em que, no âmbito da prevenção criminal, a PJ 

deva proceder à deteção e dissuasão de situações conducentes à prática de crimes, 

nomeadamente através de fiscalização e vigilância de locais suscetíveis de propiciarem a prática 

de atos ilícitos criminais, bem como naqueles onde se realizem ações de prevenção, deteção ou 

investigação criminal, bem como coadjuvação judiciária. 

o Têm direito de acesso e livre-trânsito a quaisquer repartições ou serviços públicos, empresas 

comerciais ou industriais, gares, cais de embarque e aeroportos e outras instalações públicas ou 

privadas. 

o Têm direito à entrada e livre-trânsito nos navios acostados nos portos, nas casas e recintos de 

espetáculos ou outras diversões, nas associações de recreio e, em geral, em todos os lugares onde 

se realizem reuniões ou seja permitido o acesso público mediante o pagamento de uma taxa, 

realização de certa despesa ou apresentação de bilhete que possa ser obtido por qualquer pessoa. 

o Todas as respostas anteriores estão corretas. [Art.º 12.º, n.ºs 1, 2 e 3, EPPJ] 

 

4. São deveres profissionais especiais do pessoal da PJ: 

NÚMERO: 

 

________________ 
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o Identificar-se como funcionário da PJ no momento em que procedam à identificação ou detenção, 

se se sentir obrigado a tal. 

o Garantir a vida e a integridade física dos detidos ou das pessoas que se achem sob a sua custódia 

ou proteção, no estrito respeito da honra e dignidade da pessoa humana. [Art. 25.º, al. a), EPPJ] 

o Observar com a diligência devida a tramitação e os prazos, exceto durante as férias judiciais. 

o Agir com a determinação necessária, mas nunca recorrendo à força, para cumprir uma tarefa 

legalmente autorizada. 

 

5. A PJ no exercício das suas atribuições de investigação criminal atua sempre com autonomia 

técnica e tática, relativamente às autoridades judiciárias.  Essa autonomia técnica e tática 

define-se por: 

o A autonomia técnica assenta na utilização, sem supervisão das autoridades judiciárias, de um 

conjunto de equipamentos adequados à prática dos atos e a autonomia tática consiste na escolha 

do tempo, lugar e modo adequados à prática dos atos. 

o A autonomia técnica assenta na utilização de um conjunto de conhecimentos e métodos de agir 

adequados e a autonomia tática consiste na escolha do tempo, lugar e modo adequados à prática 

dos atos. [Art. 2.º, n.º 6, LOIC] 

o A autonomia técnica consiste na escolha do tempo, lugar e modo adequados à prática dos atos e 

a autonomia tática assenta na utilização de um conjunto de conhecimentos e métodos de agir 

adequados.  

o A autonomia técnica assenta na utilização de um conjunto de conhecimentos e métodos de agir 

adequados e a autonomia tática consiste na escolha do tempo e do lugar adequados à prática dos 

atos. 

 

6.  A investigação do crime de contrafação de moeda pode ser deferida pelo Ministério Público a 

outro órgão de polícia criminal que não a Polícia Judiciária? 

o Sim, por decisão fundamentada do Procurador-Geral da República. 

o Não, porque é da competência reservada da Polícia Judiciária, não podendo ser, por isso, deferida 

a outros órgãos de polícia criminal. [Art.º 7º, n.º 2, al. d), da Lei 49/2009, de 27/08] 

o Sim, se após ouvidos os órgãos de polícia criminal envolvidos, o Procurador-Geral da República 

entender que, em concreto, é mais adequado ao bom andamento da investigação. 

o Não, porque a investigação dos crimes da competência da Polícia Judiciária nunca pode ser 

deferida a outros órgãos de polícia criminal. 

 

7. Se dois ou mais órgãos de polícia criminal se considerarem incompetentes para a investigação 

do mesmo crime, o conflito é dirimido: 

o Pelo Procurador-Geral da República. 

o Pelo Diretor do DIAP competente. 

o Pela autoridade judiciária competente em cada fase do processo. [Art.º 9.º da LOIC] 

o Por acordo entre os representantes máximos dos órgãos de polícia criminal envolvidos. 

 

8.  A privação da liberdade é possível, pelo tempo e nas condições que a lei determinar, nos casos 

seguintes:  

o Detenção em flagrante delito. 
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o Detenção ou prisão preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponda 

pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos. 

o Prisão, detenção ou outra medida coactiva sujeita a controlo judicial, de pessoa que tenha 

penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a qual esteja em curso 

processo de extradição ou de expulsão. 

o Todas as respostas anteriores estão corretas. [Art.º 27.º, n.º 3, al. a), b) e c), da CRP] 

 

9. Haverá lugar a habeas corpus contra o abuso de poder:  

o Por virtude de prisão ou detenção ilegal. [Art.º 31.º, n.º 1, CRP] 

o Por virtude de prisão ilegal. 

o Por virtude de detenção ilegal. 

o Por virtude de abuso de poder. 

 

10.  A Lei penal portuguesa aplica-se a factos praticados fora do território português: 

o Quando praticados por pessoa coletiva ou contra pessoa coletiva que tenha sede em território 

português. 

o Quando o Estado Português se tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção internacional.  

o Quando praticados contra portugueses, por portugueses que vivam habitualmente em Portugal 

ao tempo da sua prática e aqui forem encontrados. 

o Todas as respostas estão corretas. [Art. 5.º CP] 

 

11. Vitória e Valentina, amigas de infância, combinaram jantar com um grupo de amigos. Quando 

Vitória chegou ao restaurante verificou que Valentina tinha um vestido seu que não se 

recordava de lho ter emprestado. Começaram a discutir e Vitória com a intenção de 

envergonhar Valentina, puxou-lhe o vestido para lho despir. Este, ao passar na zona do pescoço 

prendeu-se no colar e asfixiou-a tirando-lhe a vida. Com a sua conduta Vitória praticou um crime 

de: 

o Homicídio negligente. [Art.º 137.º, com referência ao art.º 15.º, ambos do CP] 

o Homicídio simples. 

o Homicídio privilegiado. 

o Não praticou qualquer crime. 

 

12.  Das situações propostas assinale a que configura um crime de abuso sexual de crianças.  

o Daniela, de 18 anos, teve relações sexuais com Eurico, de 15 anos. 

o Frederico, de 17 anos, ao beijar Graça, de 16 anos, acariciou-lhe os órgãos genitais. 

o Henrique, de 14 anos, fugiu de casa para viver com Joana, de 16 anos.  

o Augusto e Berta, de 20 anos, viram um filme pornográfico na sala onde Carlota, de 12 anos, os 

acompanhava na visualização. [Art.º 171.º, n.º 3, CP] 

 

13. Carlos encontrava-se escondido no parque de estacionamento do Centro Comercial Paga-Paga 

com a intenção de se apropriar de um automóvel. Quando avista o automóvel que estava a ser 

estacionado por Dora e que a sua prima Ester lhe tinha emprestado, espera que esta abra a 



6 / 14 
 

porta, puxa-a violentamente e quando Dora está no chão, entra na viatura e arranca, 

apressadamente, em direção à autoestrada. Com esta conduta Carlos praticou um crime de: 

o Furto. 

o Furto qualificado. 

o Roubo. [Art. 210.º, CP] 

o Nenhum destes, porque Dora não é a proprietária do automóvel. 

 

14.  Luísa, de 17 anos, foi convidada por Cristina, de 19 anos, para ir a uma festa numa discoteca no 

sábado à noite. Como era menor de idade, Luísa pediu a Cajó, para lhe arranjar um cartão de 

cidadão onde constasse que tinha 18 anos. No sábado de manhã o Cajó entregou a Luísa um 

cartão de cidadão, contendo os elementos de identificação desta, com exceção da sua data de 

nascimento, que se encontrava alterada. Na noite de sábado Luísa utilizou esse cartão de 

cidadão para entrar na discoteca. Com a sua conduta Luísa praticou: 

o Um crime de uso de documento de identificação alheio. 

o Um crime de falsificação de documentos. [Art. 256.º, n.º 1, al. e), e n.º 3, CP] 

o Um crime de usurpação de identidade. 

o Como é menor, não comete nenhum crime. 

 

15. João Alves, estudante universitário, recebeu uma nota negativa no teste da disciplina de 

Programação Python. João Alves considerou a nota profundamente injusta, porque pensa que 

tem um conhecimento técnico superior ao do professor. Para demonstrar tal facto, enviou para 

o e-mail pessoal do professor uma mensagem anónima contendo um ficheiro pdf com o título 

“programação Python”, o qual continha um malware. O professor, após aceder ao pdf, ficou 

com o monitor do computador completamente escuro e desde aí não conseguiu aceder ao 

conteúdo do computador. O professor deslocou-se à Polícia Judiciária onde, após perícia, 

constatou que todos os ficheiros tinham sido encriptados, impedindo-o de aceder ao sistema 

operativo, pelo que tinha sido vítima de crime. 

Qual o tipo de crime em causa? 

o Ransomware. 

o Sabotagem informática. [Art.º 5.º, Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro] 

o Reprodução ilegítima de programa protegido. 

o Falsidade informática. 

 

16. Cátia, tesoureira da União de Freguesias de S. Julião e Madalena e responsável pelo cofre, 

apropriou-se da quantia de 350 euros, referente ao pagamento de taxas de registo de canídeos, 

para fazer face a despesas urgentes de saúde do seu filho. Três semanas depois, ao receber o 

seu ordenado e subsídio de férias, repôs a quantia no cofre da Freguesia.  Com a sua conduta 

Cátia praticou: 

o Um crime de furto. 

o Um crime de peculato. [Art. 375.º, CP] 

o Um crime de abuso de confiança. 

o Não cometeu qualquer crime uma vez que a quantia foi reposta. 

 

17. O arguido tem o direito de: 
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o Ser assistido por defensor apenas nos atos processuais que sejam presididos por autoridade 

judiciária. 

o Ser assistido por defensor em todos os atos processuais em que participar e, quando detido, 

comunicar, mesmo em privado, com ele. [Art.º 61.º, n.º 1, al. f)] 

o Ser assistido por defensor em todos os atos processuais em que participar, não podendo no 

entanto, quando detido, comunicar com o mesmo em privado. 

o Ser assistido por defensor apenas durante os interrogatórios a que seja sujeito. 

 

18. Como medida especial de polícia, é possível: 

o Efetuar revistas a pessoas que se encontrem em lugar público ou aberto ao público, visando 

detetar a presença de armas, substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos.  

o Efetuar revistas a pessoas que se encontrem em lugar público ou aberto ao público, visando 

detetar a presença de objetos proibidos ou suscetíveis de possibilitar atos de violência. 

o Ambas as afirmações anteriores estão corretas. [Art.º 29.º, al. a), da Lei n.º 53/2008, de 29.08] 

o Todas as afirmações anteriores estão incorretas. 

 

19. No âmbito do mesmo processo, o advogado que seja defensor de um arguido pode acompanhar 

uma testemunha em ato processual?  

o Não, no âmbito do mesmo processo o advogado que seja defensor de um arguido não pode 

acompanhar uma testemunha. [Art.º 132.º, n.º 5, CPP] 

o Sim, porque o arguido e a testemunha adquirem qualidades diferentes no processo. 

o Sim, porque são atos processuais independentes. 

o Tal só não é permitido se o arguido ou o seu defensor forem descendentes, ascendentes, irmãos, 

afins até ao 2º grau, adotantes, adotados ou cônjuges da testemunha. 

 

20.  Belinda encontra-se a ser inquirida como testemunha e no decorrer da inquirição considera que 

as suas declarações a podem incriminar. Nessa altura, Belinda pode: 

o Recusar-se a continuar a diligência, remetendo-se ao silêncio. 

o Não responder às perguntas formuladas, alegando que das respostas a essas perguntas resulta a 

sua responsabilização penal. [Art. 132.º, n.º 2, CPP] 

o Continuar as suas declarações pois nesse ato assumiu a qualidade de testemunha. 

o Nenhuma das respostas anteriores está correta. 

 

21. Um arguido estrangeiro que não domina a língua portuguesa é interrogado pela PJ. Neste ato 

estão presentes, para além do arguido: 

o O inspetor. 

o O inspetor e o intérprete. 

o O inspetor e o defensor. 

o O inspetor, o intérprete e o defensor. [Art.º 92.º, n.º 2 e 3, CPP] 

 

22.  São meios de obtenção da prova: 

o A prisão preventiva, as revistas e buscas, as apreensões e as escutas telefónicas. 
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o Os exames, as revistas e buscas, as apreensões e as escutas telefónicas. [CPP - Título III - Dos meios 

de obtenção da prova - artigos 171.º, 174.º, 178.º, 179.º e 187.º] 

o A prisão preventiva, as revistas e buscas, a detenção e a confissão. 

o Os exames, o reconhecimento pessoal, as revistas e buscas, as apreensões e a confissão. 

 

23.  No caso de uma busca domiciliária, ordenada por um juiz e estando em causa um crime de 

terrorismo, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

o A ação de busca apenas pode ser realizada entre as 7 e as 21 horas, sob pena de nulidade. 

o A ação de busca apenas pode ser realizada com consentimento do visado. 

o A ação de busca apenas pode ser realizada em caso de flagrante delito. 

o A ação de busca pode ser realizada a qualquer hora do dia e da noite. [Artigo 177.º, n.º 1 e 2, al. 

a), CPP] 

 

24.  No âmbito de uma inspeção judiciária, o inspetor da Polícia Judiciária apreende uma arma de 

fogo deixada no local do crime pelo seu autor. A apreensão está sujeita a validação pela 

autoridade judiciária no prazo máximo de: 

o 24 horas. 

o 48 horas. 

o 72 horas. [Artigo 178.º, n.º 6, CPP] 

o 10 dias. 

 

25. A prova pericial tem lugar quando: 

o  Tiver sido indeferido o pedido de exame. 

o  Um inspetor da Polícia Judiciária assim o determine. 

o  A perceção ou a apreciação dos factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou 

artísticos. [Artigo 151.º, CPP] 

o Não for possível utilizar outros meios de prova. 

 

26.  Quem pode efetuar uma detenção em flagrante delito? 

o Qualquer autoridade judiciária. 

o Qualquer entidade policial. 

o Qualquer pessoa pode proceder à detenção se uma das entidades referidas acima não estiver 

presente nem puder ser chamada em tempo útil. 

o Todas as respostas anteriores estão corretas. [Artigo 255.º, n.º 1, al. a) e b), e 2, CPP] 

 

27. O Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) tem competência para a investigação financeira ou 

patrimonial: 

o Quando se trate de instrumentos, bens ou produtos relacionados com crimes puníveis com pena 

de prisão igual ou superior a 3 anos e quando o valor estimado dos mesmos seja superior a 1000 

unidades de conta, mediante determinação do Ministério Público. 

o Em casos não abrangidos pela resposta anterior, mediante prévia autorização do Procurador-            

-Geral da República ou, por delegação, dos procuradores-gerais distritais, considerando o 
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estimado valor económico, científico, artístico ou histórico dos bens a recuperar e a complexidade 

da investigação. 

o Proceder à apreensão de bens, nos termos do Código de Processo Penal. 

o Todas as respostas anteriores estão corretas. [Art.º 4.º, n.º 1 a 3, Lei n.º 45/2011, de 26.06] 

 

28. A Unidade Nacional Europol (UNE) da Polícia Judiciária é: 

o A unidade que efetua o tratamento da informação criminal. 

o Um conjunto de elementos operacionais que trabalham sob a alçada da União Europeia. 

o O fator fundamental de cooperação nacional entre polícias. 

o O elo de ligação exclusivo entre a Europol e os serviços nacionais competentes. 

 

29. A Organização Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL orienta-se de acordo com diversas 

atribuições, entre as quais as de: 

o Colaborar na análise dos acidentes ocorridos com arma de fogo. 

o Proceder à análise e avaliação de riscos específicos associados ao cumprimento do Plano de 

Gestão de Corrupção e Infrações Conexas. 

o Garantir a cooperação entre os seus membros através dos respetivos Gabinetes Nacionais, 

estendendo-se a cooperação a todos os organismos nacionais que têm a seu cargo a luta contra 

a criminalidade. 

o Proceder à investigação da criminalidade transnacional de forma autónoma. 

 

30. Na sequência de infrações disciplinares cometidas, os funcionários da Polícia Judiciária estão 

sujeitos às seguintes penas: 

o Repreensão escrita, multa, suspensão, inatividade, aposentação compulsiva ou demissão. [Art.º 

12.º do Decreto-Lei n.º 196/94, de 21.07] 

o Repreensão escrita, multa, suspensão, despromoção, aposentação compulsiva, demissão ou 

inatividade. 

o Repreensão escrita, multa, suspensão, inatividade, trabalhos forçados, aposentação compulsiva 

ou demissão. 

o Repreensão escrita, multa, perda de vencimento até 1/3 durante o período máximo de 12 meses, 

suspensão, inatividade, aposentação compulsiva ou demissão. 

 

31. Na Polícia Judiciária são, nomeadamente, consideradas circunstâncias atenuantes da 

responsabilidade disciplinar: 

o A prestação de serviços relevantes à sociedade, a confissão espontânea da infração, o 

reconhecimento de mérito anterior ou as demais circunstâncias suscetíveis de diminuírem 

substancialmente a culpa do infrator. 

o A prestação de serviços relevantes à sociedade, o bom comportamento anterior, a confissão 

espontânea da infração ou as últimas três avaliações de desempenho positivas. 

o A prestação de serviços relevantes à sociedade, o bom comportamento anterior, a confissão 

espontânea da infração, a provocação, a reparação voluntária do dano ou as demais 

circunstâncias suscetíveis de diminuírem substancialmente a culpa do infrator. [Art.º 17.º do 

Decreto-Lei n.º 196/94, de 21.07] 

o Todas as respostas anteriores estão corretas. 
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32. É internacionalmente reconhecido que ninguém pode ser: 

o Submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

o Arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

o Mantido em escravatura ou em servidão. 

o Todas as respostas anteriores estão corretas. [art.º 4.º, 5.º e 9.º da DUDH] 
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Grupo II 

Responda apenas a 3 das questões seguintes, à escolha. Responda utilizando somente o espaço 

indicado. 

 

1.  Os atos sexuais praticados com ou em menor de 14 anos são punidos mais gravemente.  

Explique porquê. 

 

O candidato, na resposta, deve mencionar, entre outros, os seguintes aspetos: 

Os menores de 14 anos são considerados crianças. 

Está em causa a liberdade da autodeterminação sexual da criança (Bens jurídicos eminentemente 

pessoais). 

O cerne do ilícito nestes crimes reside na violação da liberdade sexual da vítima, ou seja, do poder de 

disposição do corpo pela pessoa. No caso dos crimes contra a autodeterminação sexual o cerne 

reside na violação do livre desenvolvimento da personalidade do menor na esfera sexual. 

Estes crimes tutelam a esfera mais íntima da personalidade. 

Os artigos 171.º e 177.º do Código Penal (abuso sexual de crianças e agravação das penas). 

É crime mesmo que haja consentimento por parte do menor. 

Considera-se que abaixo dos 14 anos não pode o consentimento, para a prática de atos sexuais, ser 

considerado livre, tendo em conta a falta de maturidade/capacidade da vítima para o prestar. 

Considera-se que práticas sexuais abaixo dos 14 anos são suscetíveis de prejudicar o livre 

desenvolvimento da personalidade da criança na esfera sexual e psicológica. 

Visa-se proteger as crianças dos perigos relacionados com o envolvimento prematuro em atividades 

sexuais, que podem criar traumas e danos psíquicos que se projetam no futuro. 

Tutela-se a especial vulnerabilidade das crianças. 

Protege-se o direito a ser criança. 

Estas vítimas podem exibir sintomatologia típica de desordem de stress pós-traumático (PTSD).  
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2.  São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa à integridade física ou 

moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações.  

Explique porquê. 

 

O candidato, na resposta, deve mencionar, entre outros, os seguintes aspetos: 

A Constituição da República Portuguesa, nomeadamente os artigos 24.º e seguintes, em especial os 

artigos 32.º, n.º 8, e 272.º. 

Os artigos 125.º e 126.º do CPP, entre outros. 

A violação dos direitos fundamentais e os limites para a obtenção da prova. 

O equilíbrio entre a necessidade de investigar e o respeito pelos direitos fundamentais. 

A proibição das provas fundadas na violação da integridade física e moral do agente e das provas que 

violam ilicitamente a privacidade sem consentimento do titular. 

Os efeitos da nulidade e o consentimento do visado. 

A contaminação da prova se houver nexo de dependência cronológica, lógica e valorativa, o chamado 

efeito à distância. 

A responsabilidade criminal e disciplinar do investigador. 

A Convenção Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 
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3.  Atente na seguinte situação criminal: 

Sidónio trabalhava num escritório de advocacia e muitas vezes trabalhava até tarde, sendo que um 

dia foi encontrado morto no seu gabinete, vítima do crime de homicídio. 

A PJ iniciou as investigações, procurando desde logo averiguar quais foram as últimas pessoas que 

estiveram com a vítima e a viram com vida. Assim, foram convocados para prestar declarações os 

colegas de Sidónio, a seguir indicados, que informaram o seguinte: 

 Mafalda declarou ter visto entrar no gabinete de Sidónio as seguintes pessoas: Irina, Batista e 

Ulisses, por esta ordem; 

 César indicou ter visto entrar no gabinete de Sidónio as seguintes pessoas: David, Batista e, em 

último lugar, Irina; 

 Luis, igualmente colega de Sidónio, mencionou ter visto entrar no gabinete de Sidónio as 

seguintes pessoas: Viegas, Paula e David, por esta ordem; 

 David, disse ter visto entrar no gabinete de Sidónio as seguintes pessoas: Paula em primeiro lugar 

e, horas depois, Viegas e Patrick, por esta ordem; 

 Helena informou ter visto entrar no gabinete do falecido os colegas Rodrigo, Viegas e Matos, por 

esta ordem. 

A Polícia Judiciária, após exaustivas investigações, descobriu que: 

1 – A testemunha Mafalda não acertou em nenhum nome. 

2 - As testemunhas César e David, apenas acertaram, cada uma delas, na indicação de um nome, mas 

com ordem errada de entrada no gabinete de Sidónio.  

3 - As testemunhas Luis e Helena apenas acertaram, cada um deles, na indicação de um nome, com 

ordem de entrada correta no gabinete de Sidónio. 

Tendo em conta que só três pessoas entraram no gabinete de Sidónio, indique quais foram, bem como 

a respetiva ordem de entrada, justificando a solução encontrada. 

 

Resposta: 

Mafalda não acertou nenhum nome, logo eliminam-se Irina, Batista e Ulisses; 

César (que tinha indicado David, Batista e Irina) acertou num nome, mas na ordem errada, logo, 

como Batista e Irina tinham sido eliminados, sobra David (a entrar em 2.º ou 3.º);  

Luis acertou num nome na ordem certa, logo, como ele indicou Viegas, Paula e David (por esta 

ordem), quer dizer que DAVID entrou em 3.º e que se eliminam Viegas e Paula; 

Helena (que tinha indicado Rodrigo, Viegas e Matos), acertou um nome na ordem certa, logo, como 

em 3.º lugar entrou David, elimina-se Matos, como o Viegas já tinha sido eliminado, por via do Luís, 

sobra RODRIGO a entrar em 1.º; 

David (que tinha indicado Paula, Viegas e Patrick) acertou num nome, mas na ordem errada de 

entrada no gabinete, logo, como em 1.º entrou o Rodrigo, elimina-se Paula, como o Viegas já tinha 

sido eliminado, por via do Luís, sobra PATRICK, que entrou no gabinete, não em 3.º, mas sim, em 2.º 

lugar.  
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4.  Em 2001 foi publicado o livro de Brian Innes “Os cadáveres acusam”, onde o autor compilou cerca 

de 100 histórias de casos verídicos de homicídios perpetrados por todo o mundo. 

À luz da investigação criminal comente o título do livro. 

 

O candidato, na resposta, deve mencionar, entre outros, os seguintes aspetos: 

O papel da inspeção judiciária; 

A recolha de vestígios; 

A importância da criminalística; 

O cadáver permite a recolha de elementos e de conclusões por via do exame ao hábito externo e por 

via do exame autóptico (autópsia); 

Através do cadáver podemos determinar a causa provável da morte, assim como a hora da morte 

(importante para reconstituir os últimos momentos de vida da vítima);  

O exame ao hábito externo permite (pela “leitura” das lesões e outros elementos - petéquias, etc.) 

fazer o Diagnóstico Diferencial (Homicídio? Suicídio? Acidente? Morte natural?); 

O exame ao cadáver permite identificar a arma ou instrumento utilizado (orientando a procura/busca 

de outros elementos de prova) muitas vezes dando ideia do n.º de autores; 

Vestígios de autor a encontrar no cadáver, por via do contacto entre ambos (a teoria de Locard “todo 

o contacto deixa um rasto”), assim como se deve procurar vestígios da vítima (cadáver) no autor; 

A relação do cadáver com o local (cena de crime) pode levar-nos ao móbil; 

Lesões post-mortem, livores cadavéricos e posição do corpo relativamente ao restante cenário de 

crime “dão-nos” a interação levada a cabo com a vítima após a morte (casos de contaminação, 

adulteração e mesmo de “simulação” de cenários); 

A identificação da vítima é fundamental para perceber relações, razões e interesses na sua morte; 

A ocultação e/ou a sua mutilação pode indiciar ligação estreita entre vítima e autor; 

O grau de violência infligido ao cadáver pode indiciar questões passionais, proximidade entre vítima 

e autor ou inexperiência e temor do autor perante a vítima; 

O cadáver aparecer no local da morte ou longe do mesmo “diz-nos” que há relação entre o local e o 

autor; 

A autópsia permite-nos exames toxicológicos (venenos e outros), avaliar lesões internas, asfixias, etc.; 

Referir a investigação científica ao cadáver e a recolha de prova por ADN, impressões digitais, etc.; 

O cadáver como “testemunha muda” de um crime com a qual a investigação tem de avaliar, interagir, 

compreender e interpretar. 

 


