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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 19.16 do Edital de Abertura nº 001/2021, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 001/2021: 

19.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

19.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova 

Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

19.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
 

 

ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE 
 

 

 

CADERNO: GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO 

ITEM Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um erro de digitação que comprometeu seu entendimento, pois a avaliação posta faz parte do arcabouço dos 

doutrinadores Pereira e Fonseca (1997), em que, na página 33, discorrem como aspecto para a ação de decisão “por que”, e não 

“por quem”, conforme apresentado no item. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do item que prejudicou a correta interpretação por parte dos candidatos, pois a junção de 

períodos com base em bibliografias de argumentos diferentes ocasionou uma dificuldade da interpretação do conceito de “plano de 

ação”, mote desta questão. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: MÉTODO CIENTÍFICO E DOCUMENTOS PERICIAIS 

ITEM Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a divergência de informações entre os materiais disponibilizados para estudo pelo docente que possibilitou dupla 

interpretação por parte dos candidatos, pois, de acordo com os slides e a bibliografia da disciplina, “Ofício nº 524/2022/ITEP” está 

grafado com uma barra no lugar do hífen entre o ano e a sigla do órgão. Contudo, o quesito 11 da lista de exercícios 

disponibilizada para revisão, trata como correto a grafia “Aviso nº 524/2022/ITEP”, com barra entre o ano e a sigla do órgão. 

Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CRIMINALÍSTICA GERAL (CASUÍSTICA) 

ITEM Nº 69 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a existência de divergências nas bibliografias pertinentes, pois, de acordo com o último parágrafo da Seção 1.4 “Exame 

em local de danos materiais”, do Capítulo 3 de “Exames Periciais em Crimes contra o Patrimônio” do livro Criminalística: 

Procedimentos e Metodologias (bibliografia sugerida), escrito por Rosângela Monteiro, Sérgio Marcos Crissiuma de Figueiredo e 
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José Antônio Moraes, “Um dos aspectos importantes que os peritos criminais devem verificar (sempre baseados nos vestígios 

materiais) é se o agente da infração teve a intenção de produzir tais danos, a fim de subsidiar a autoridade policial e autoridades 

judiciárias para a classificação jurídica, vendo se aquele delito é culposo ou doloso” (pp. 115 da referência supracitada). 

Entretanto, é sabido que a Criminalística Brasileira hoje se sustenta em duas principais escolas: Estática e Dinâmica. Na Escola da 

Criminalística Estática, o Perito atua voltado para a materialização do fato (visum et repertum), apenas destacando os elementos 

materiais constatados no local. Na Escola da Criminalística Dinâmica (mais seguida pela Bibliografia adotada), o Perito avança 

sobre a simples materialização dando guarida a elementos subjetivos, chegando ao consenso de eximi-los das conclusões 

periciais. Sob tal escopo, é admitido que o Perito, designado para um exame em local de danos materiais, discuta se “o agente da 

infração teve a intenção de causar tal dano” através dos elementos materiais encontrados no local. O Perito não qualifica se houve 

dolo ou culpa; mas, através dos exames, dos vestígios constatados e das interrelações, promove subsídios para a autoridade 

policial e autoridades judiciárias no tocante a classificação jurídica. Sendo assim, como existem doutrinadores e Peritos que 

seguem Escolas diferentes, a falta dessas informações no item possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos. Portanto 

recurso deferido. 

 

CADERNO: GENÉTICA FORENSE 

ITEM Nº 81 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte do candidato, pois houve omissão da informação 

“zona de reação” no trecho “resultado na zona de reação será negativo”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: FOTOGRAFIA E ILUSTRAÇÃO PARA FINS PERICIAIS 

ITEM Nº 88 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o tema “filtro polarizador” não foi mencionado durante o curso de formação, muito embora o curso de fotografia tenha 

sido idealizado para que os candidatos compreendessem a necessidade de determinados itens de equipamento fotográfico. 

Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ÉTICA, PRÁXIS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITEP/RN  

ITEM Nº 98 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o conceito de assédio moral não 

está descrito em total acordo com a literatura. O assédio moral pode ser perpetrado por superior hierárquico ou por pares, através 

de atitudes verbais ou não verbais que submetem o trabalhador a práticas repressivas, repetitivas e prolongadas de condutas de 

violência psicológica extrema, em que prevalecem relações desumanas sem ética, e com comunicação hostil. Essas situações de 

tortura psicológica, no ambiente de trabalho, geralmente acontecem de forma encoberta, sutil e sem explicitação do conflito. 

Segundo Hirigoyen (2001, p. 65), o assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo, por 

comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 

psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente do trabalho. Portanto recurso deferido. 

 

ITEM Nº 99 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esse item, temos a esclarecer que o gabarito 

será alterado de “C” para “E”, tendo em vista que o assédio moral está relacionado a condutas que possam causar danos morais 

no servidor e, para ser assim caracterizado, as condutas agressivas devem ocorrer repetidamente e por tempo prolongado, com a 

intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. São atitudes que caracterizam o assédio moral: Retirar a autonomia do 

colaborador ou contestar, a todo o momento, suas decisões; Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho 

que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência; Ignorar a presença do 

assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores; Passar tarefas humilhantes; Gritar ou falar de forma desrespeitosa; 

Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador; Não levar em conta seus problemas de saúde; Criticar a 

vida particular da vítima; Atribuir apelidos pejorativos; Impor punições vexatórias (dancinhas, prendas); Postar mensagens 

depreciativas em grupos nas redes sociais; Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou 

terceiros e outras formas de comunicação indireta; Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os 

demais colegas; Desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, as opiniões da vítima; Retirar cargos e funções sem motivo justo; 

Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que são cobradas dos outros profissionais; Delegar tarefas 

impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para finalização de um trabalho; Manipular informações, 

deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades; Vigilância 

excessiva; Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que lá ele permanece; Advertir 

arbitrariamente; e Instigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica, 

para gerar desconfiança e evitar a solidariedade entre colegas; dentre outras. A violência sexual é característica do assédio sexual, 

tipificado pela Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001, a qual define o crime de assédio sexual como: "constranger alguém com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.". Portanto recurso deferido. 
 

 

PERITO CRIMINAL  
 

 

CADERNO: GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO 

ITEM Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um erro de digitação que comprometeu seu entendimento, pois a avaliação posta faz parte do arcabouço dos 

doutrinadores Pereira e Fonseca (1997), em que, na página 33, discorrem como aspecto para a ação de decisão “por que”, e não 

“por quem”, conforme apresentado no item. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: MÉTODO CIENTÍFICO E DOCUMENTOS PERICIAIS 

ITEM Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o verbo “devem”, presente no item, prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, pois há possibilidade de 

outras estruturas que também garantem os fundamentos científicos necessários aos exames periciais criminais. Além disso, 

também não foi abordado, durante o curso de formação, como esses fundamentos podem ser alcançados por outras estruturas ou 

sobre o que é necessário para a estrutura de um laudo garantir os fundamentos científicos. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do item que prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, pois onde leu-se “relato”, 

deveria se ler “relatório”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS 

ITEM Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do enunciado e do item que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o 

art .158 – D, § 1º, o qual descreve: “todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de 

forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.”, e não no armazenamento, conforme consta 

no item. Entretanto o enunciado não trouxe de maneira explícita a informação de que o texto deveria estar idêntico ao texto do Art. 

158-D, e que a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio também são importantes na etapa de armazenamento da cadeia de 

custódia. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CRIMINALÍSTICA GERAL (CASUÍSTICA)  

ITEM Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco em sua formulação que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois, onde leu-se 

“materiais”, deveria se ler “meios”. Segundo Stumvoll (2019): “Entre os principais postulados da criminalística, destacam-se: 

1. O conteúdo de um Laudo Pericial Criminalístico é invariante com relação ao Perito Criminal que o produziu: como os resultados 

de uma perícia criminalística são invariavelmente baseados em leis científicas, com teorias e experiências consagradas, seja qual 

for o perito que recorrer a estas leis para analisar um fenômeno criminalístico, o resultado não poderá depender dele, indivíduo; 

2. As conclusões de uma perícia criminalística são independentes dos meios utilizados para alcançá-las: utilizando-se os meios 

adequados para se concluir a respeito do fenômeno criminalístico, esta conclusão, quando forem reproduzidos os exames, será 

constante, independentemente de se haver utilizados meios mais rápidos, mais precisos, mais modernos ou não; 

3. A Perícia Criminalística é independente do tempo: principalmente sabendo-se que a verdade é imutável em relação ao tempo 

decorrido.”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: MEDICINA LEGAL (CASUÍSTICA)  

ITEM Nº 56 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que impossibilitou a correta resolução por parte dos candidatos, pois há literaturas e 

jurisprudências atuais que fornecem base para diferentes classificações a depender das características das fraturas, sua extensão 

e localização. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ODONTOLOGIA LEGAL E ANTROPOLOGIA FORENSE (CASUÍSTICA) 

ITEM Nº 68 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a possibilidade de dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o item expressa que “Carlos chega ao IML para ser 

submetido a exame pericial, trazendo a guia de solicitação de exame assinada pelo delegado de polícia e cópia do prontuário 
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hospitalar referente ao tratamento cirúrgico.”, tais informações deram margem para interpretação de que está correta tanto a 

realização da perícia indireta, quanto da perícia direta. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: GENÉTICA FORENSE 

ITEM Nº 80 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte do candidato, pois houve omissão da informação 

“zona de reação” no trecho “resultado na zona de reação será negativo”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ÉTICA, PRÁXIS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITEP/RN  

ITEM Nº 99 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o conceito de assédio moral não 

está descrito em total acordo com a literatura. O assédio moral pode ser perpetrado por superior hierárquico ou por pares, através 

de atitudes verbais ou não verbais que submetem o trabalhador a práticas repressivas, repetitivas e prolongadas de condutas de 

violência psicológica extrema, em que prevalecem relações desumanas sem ética, e com comunicação hostil. Essas situações de 

tortura psicológica no ambiente de trabalho geralmente acontecem de forma encoberta, sutil e sem explicitação do conflito. 

Segundo Hirigoyen (2001, p. 65), o assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo, por 

comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 

psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente do trabalho. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 100 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para este item, temos a esclarecer que o gabarito 

será alterado de “C” para “E”, tendo em vista que o assédio moral está relacionado a condutas que possam causar danos morais 

no servidor e, para ser assim caracterizado, as condutas agressivas devem ocorrer repetidamente e por tempo prolongado, com a 

intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. São atitudes que caracterizam o assédio moral: Retirar a autonomia do 

colaborador ou contestar, a todo o momento, suas decisões; Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho 

que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência; Ignorar a presença do 

assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores; Passar tarefas humilhantes; Gritar ou falar de forma desrespeitosa; 

Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador; Não levar em conta seus problemas de saúde; Criticar a 

vida particular da vítima; Atribuir apelidos pejorativos; Impor punições vexatórias (dancinhas, prendas); Postar mensagens 

depreciativas em grupos nas redes sociais; Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou 

terceiros e outras formas de comunicação indireta; Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os 

demais colegas; Desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, as opiniões da vítima; Retirar cargos e funções sem motivo justo; 

Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que são cobradas dos outros profissionais; Delegar tarefas 

impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para finalização de um trabalho; Manipular informações, 

deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades; Vigilância 

excessiva; Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que lá ele permanece; Advertir 

arbitrariamente; e Instigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da hierárquica, para gerar 

desconfiança e evitar a solidariedade entre colegas; dentre outras. A violência sexual é característica do assédio sexual, tipificado 

pela Lei 10.224, de 15 de maio de 2001, a qual define o crime de assédio sexual como: "constranger alguém com o intuito de obter 
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vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes 

ao exercício de emprego, cargo ou função.". Portanto recurso deferido. 
 

 

PERITO MÉDICO LEGISTA  
 

 

CADERNO: MÉTODO CIENTÍFICO E DOCUMENTOS PERICIAIS   

ITEM Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o verbo “devem” presente no item prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, pois há possibilidade de 

outras estruturas que também garantem os fundamentos científicos necessários aos exames periciais criminais. Além disso, 

também não foi abordado, durante o curso de formação, como esses fundamentos podem ser alcançados por outros estruturas ou 

sobre o que é necessário para a estrutura de um laudo garantir os fundamentos científicos. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do item que prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, pois onde leu-se “relato”, 

deveria se ler “relatório”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS  

ITEM Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do enunciado e do item que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o 

art .158 – D, § 1º, o qual descreve: “todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de 

forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.”, e não no armazenamento, conforme consta 

no item. Entretanto o enunciado não trouxe de maneira explícita a informação de que o texto deveria estar idêntico ao texto do Art. 

158-D, e que a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio também são importantes na etapa de armazenamento da cadeia de 

custódia. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CRIMINALÍSTICA GERAL (CASUÍSTICA)  

ITEM Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a existência de divergências nas bibliografias pertinentes, pois, de acordo com o último parágrafo da Seção 1.4 “Exame 

em local de danos materiais”, do Capítulo 3 de “Exames Periciais em Crimes contra o Patrimônio” do livro Criminalística: 

Procedimentos e Metodologias (bibliografia sugerida), escrito por Rosângela Monteiro, Sérgio Marcos Crissiuma de Figueiredo e 

José Antônio Moraes, “Um dos aspectos importantes que os peritos criminais devem verificar (sempre baseados nos vestígios 

materiais) é se o agente da infração teve a intenção de produzir tais danos, a fim de subsidiar a autoridade policial e autoridades 

judiciárias para a classificação jurídica, vendo se aquele delito é culposo ou doloso” (pp. 115 da referência supracitada). 

Entretanto, é sabido que a Criminalística Brasileira hoje se sustenta em duas principais escolas: Estática e Dinâmica. Na Escola da 

Criminalística Estática, o Perito atua voltado para a materialização do fato (visum et repertum), apenas destacando os elementos 

materiais constatados no local. Na Escola da Criminalística Dinâmica (mais seguida pela Bibliografia adotada), o Perito avança 
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sobre a simples materialização dando guarida a elementos subjetivos, chegando ao consenso de eximi-los das conclusões 

periciais. Sob tal escopo, é admitido que o Perito, designado para um exame em local de danos materiais, discuta se “o agente da 

infração teve a intenção de causar tal dano” através dos elementos materiais encontrados no local. O Perito não qualifica se houve 

dolo ou culpa; mas, através dos exames, dos vestígios constatados e das interrelações, promove subsídios para a autoridade 

policial e autoridades judiciárias no tocante a classificação jurídica. Sendo assim, como existem doutrinadores e Peritos que 

seguem Escolas diferentes, a falta dessas informações no item possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos. Portanto 

recurso deferido. 

 

CADERNO: MEDICINA LEGAL (CASUÍSTICA)  

ITEM Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que impossibilitou a correta resolução por parte dos candidatos, pois há literaturas e 

jurisprudências atuais que fornecem base para diferentes classificações a depender das características das fraturas, sua extensão 

e localização. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: GENÉTICA FORENSE 

ITEM Nº 76 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte do candidato, pois houve omissão da informação 

“zona de reação” no trecho “resultado na zona de reação será negativo”. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ÉTICA, PRÁXIS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITEP/RN  

ITEM Nº 98 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o conceito de assédio moral não 

está descrito em total acordo com a literatura. O assédio moral pode ser perpetrado por superior hierárquico ou por pares, através 

de atitudes verbais ou não verbais que submetem o trabalhador a práticas repressivas, repetitivas e prolongadas de condutas de 

violência psicológica extrema, em que prevalecem relações desumanas sem ética e com comunicação hostil. Essas situações de 

tortura psicológica no ambiente de trabalho geralmente acontecem de forma encoberta, sutil e sem explicitação do conflito. 

Segundo Hirigoyen (2001, p. 65), o assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo por 

comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 

psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente do trabalho. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 99 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para este item, temos a esclarecer que o gabarito 

será alterado de “C” para “E”, tendo em vista que o assédio moral está relacionado a condutas que possam causar danos morais 

no servidor e para ser assim caracterizado as condutas agressivas devem ocorrer repetidamente e por tempo prolongado, com a 

intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. São atitudes que caracterizam o assédio moral: Retirar a autonomia do 

colaborador ou contestar, a todo o momento, suas decisões; Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho 

que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência; Ignorar a presença do 
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assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores; Passar tarefas humilhantes; Gritar ou falar de forma desrespeitosa; 

Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador; Não levar em conta seus problemas de saúde; Criticar a 

vida particular da vítima; Atribuir apelidos pejorativos; Impor punições vexatórias (dancinhas, prendas); Postar mensagens 

depreciativas em grupos nas redes sociais; Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou 

terceiros e outras formas de comunicação indireta; Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os 

demais colegas; Desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, as opiniões da vítima; Retirar cargos e funções sem motivo justo; 

Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que são cobradas dos outros profissionais; Delegar tarefas 

impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para finalização de um trabalho; Manipular informações, 

deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades; Vigilância 

excessiva; Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que lá ele permanece; Advertir 

arbitrariamente; e Instigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica, 

para gerar desconfiança e evitar a solidariedade entre colegas; dentre outras. A violência sexual é característica do assédio sexual, 

tipificado pela Lei 10.224, de 15 de maio de 2001, a qual define o crime de assédio sexual como o: "constranger alguém com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função". Portanto recurso deferido. 
 

 

PERITO ODONTOLEGISTA 
 

 

CADERNO: MÉTODO CIENTÍFICO E DOCUMENTOS PERICIAIS   

ITEM Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o verbo “devem” presente no item prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, pois há possibilidade de 

outras estruturas que também garantem os fundamentos científicos necessários aos exames periciais criminais. Além disso, 

também não foi abordado, durante o curso de formação, como esses fundamentos podem ser alcançados por outras estruturas ou 

sobre o que é necessário para a estrutura de um laudo garantir os fundamentos científicos. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do item que prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, pois onde leu-se “relato”, 

deveria se ler “relatório”. Portanto recurso deferido. 

CADERNO: CRIMINALÍSTICA GERAL (CASUÍSTICA)  

ITEM Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a existência de divergências nas bibliografias pertinentes, pois, de acordo com o último parágrafo da Seção 1.4 “Exame 

em local de danos materiais”, do Capítulo 3 de “Exames Periciais em Crimes contra o Patrimônio” do livro Criminalística: 

Procedimentos e Metodologias (bibliografia sugerida), escrito por Rosângela Monteiro, Sérgio Marcos Crissiuma de Figueiredo e 

José Antônio Moraes, “Um dos aspectos importantes que os peritos criminais devem verificar (sempre baseados nos vestígios 

materiais) é se o agente da infração teve a intenção de produzir tais danos, a fim de subsidiar a autoridade policial e autoridades 

judiciárias para a classificação jurídica, vendo se aquele delito é culposo ou doloso” (pp. 115 da referência supracitada). 

Entretanto, é sabido que a Criminalística Brasileira hoje se sustenta em duas principais escolas: Estática e Dinâmica. Na Escola da 
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Criminalística Estática, o Perito atua voltado para a materialização do fato (visum et repertum), apenas destacando os elementos 

materiais constatados no local. Na Escola da Criminalística Dinâmica (mais seguida pela Bibliografia adotada), o Perito avança 

sobre a simples materialização dando guarida a elementos subjetivos, chegando ao consenso de eximi-los das conclusões 

periciais. Sob tal escopo, é admitido que o Perito, designado para um exame em local de danos materiais, discuta se “o agente da 

infração teve a intenção de causar tal dano” através dos elementos materiais encontrados no local. O Perito não qualifica se houve 

dolo ou culpa; mas, através dos exames, dos vestígios constatados e das interrelações, promove subsídios para a autoridade 

policial e autoridades judiciárias no tocante a classificação jurídica. Sendo assim, como existem doutrinadores e Peritos que 

seguem Escolas diferentes, a falta dessas informações no item possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos. Portanto 

recurso deferido. 

 

CADERNO: MEDICINA LEGAL (CASUÍSTICA)  

ITEM Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que impossibilitou a correta resolução por parte dos candidatos, pois há literaturas e 

jurisprudências atuais que fornecem base para diferentes classificações a depender das características das fraturas, sua extensão 

e localização. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ODONTOLOGIA LEGAL E ANTROPOLOGIA FORENSE (CASUÍSTICA) 

ITEM Nº 63 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do item que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o item faz 

referência ao contexto da identificação humana, porém em determinado trecho cita apenas a identificação. Considerando os 

conceitos segundo França (2017) a identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa ou de uma 

coisa, enquanto a identificação humana diz respeito apenas à determinação da identidade de uma pessoa. Portanto recurso 

deferido. 

ITEM Nº 65 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a possibilidade de dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o item expressa que “Carlos chega ao IML para ser 

submetido a exame pericial, trazendo a guia de solicitação de exame assinada pelo delegado de polícia e cópia do prontuário 

hospitalar referente ao tratamento cirúrgico.”, tais informações deram margem para interpretação de que está correta tanto a 

realização da perícia indireta, quanto da perícia direta. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: GENÉTICA FORENSE 

ITEM Nº 74 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte do candidato, pois houve omissão da informação 

“zona de reação” no trecho “resultado na zona de reação será negativo”. Portanto recurso deferido. 
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CADERNO: ÉTICA, PRÁXIS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITEP/RN  

ITEM Nº 98 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a falta de informações que possibilitou dupla interpretação por parte dos candidatos, pois o conceito de assédio moral não 

está descrito em total acordo com a literatura. O assédio moral pode ser perpetrado por superior hierárquico ou por pares, através 

de atitudes verbais ou não verbais que submetem o trabalhador a práticas repressivas, repetitivas e prolongadas de condutas de 

violência psicológica extrema, em que prevalecem relações desumanas sem ética, e com comunicação hostil. Essas situações de 

tortura psicológica no ambiente de trabalho geralmente acontecem de forma encoberta, sutil e sem explicitação do conflito. 

Segundo Hirigoyen (2001, p. 65), o assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo, por 

comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 

psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente do trabalho. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 99 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para este item, temos a esclarecer que o gabarito 

será alterado de “C” para “E”, tendo em vista que o assédio moral está relacionado a condutas que possam causar danos morais 

no servidor e para ser assim caracterizado as condutas agressivas devem ocorrer repetidamente e por tempo prolongado, com a 

intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. São atitudes que caracterizam o assédio moral: Retirar a autonomia do 

colaborador ou contestar, a todo o momento, suas decisões; Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho 

que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência; Ignorar a presença do 

assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores; Passar tarefas humilhantes; Gritar ou falar de forma desrespeitosa; 

Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador; Não levar em conta seus problemas de saúde; Criticar a 

vida particular da vítima; Atribuir apelidos pejorativos; Impor punições vexatórias (dancinhas, prendas); Postar mensagens 

depreciativas em grupos nas redes sociais; Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou 

terceiros e outras formas de comunicação indireta; Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os 

demais colegas; Desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, as opiniões da vítima; Retirar cargos e funções sem motivo justo; 

Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que são cobradas dos outros profissionais; Delegar tarefas 

impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para finalização de um trabalho; Manipular informações, 

deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades; Vigilância 

excessiva; Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que lá ele permanece; Advertir 

arbitrariamente; e Instigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica, 

para gerar desconfiança e evitar a solidariedade entre colegas; dentre outras. A violência sexual é característica do assédio sexual, 

tipificado pela Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001, a qual define o crime de assédio sexual como o: "constranger alguém com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função". Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

Maringá, 19 de setembro de 2022 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

