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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. 

 

 

AGENTE TÉCNICO FORENSE 
 

 

CADERNO: CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS 

ITEM Nº 27 

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 sentido do texto gerou comprometimento na interpretação por parte do candidato, já que não fica absolutamente 

claro, no contexto descrito, que apenas o perito reconheceu os vestígios de potencial interesse para a produção da prova pericial, 

considerando que há mais agentes públicos no local. Assim, a questão deixa margem para dupla interpretação, pois pode levar ao 

entendimento de que apenas o perito criminal é responsável. É bom lembrar que a lei fala do agente público e não só do perito e, 

na leitura da questão, pode levar ao entendimento de que apenas o Perito Criminal viu e, ao mesmo tempo, que apenas ele será 

responsável pela preservação do vestígio. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 29 

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 prejudicou a correta interpretação por parte dos candidatos, pois a violação da cadeia de 

custódia – disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP) – não implica, de maneira obrigatória, a 

inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao 

lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada 

confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi 

violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. O entendimento foi estabelecido por maioria de votos pela Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foi comentado em sala de aula sobre a quebra da cadeia de custódia, mas, de fato, não foi 

enfatizada sua nulidade. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ODONTOLOGIA LEGAL E ANTROPOLOGIA FORENSE (CASUÍSTICA) 

ITEM Nº 60 

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 termo “dados post mortem” é utilizado na vida prática pericial e em aula para nominar os dados coletados do 

cadáver após a morte que servirá para confrontar com dados trazidos por supostos familiares os quais são nominados “dados ante 

mortem”. No entanto reconhecemos que o termo “post mortem” também é referenciado por renomados autores, estando associado 
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aos fenômenos que ocorrem com o cadáver após sua morte. Portanto entendemos serem situações diferentes nas quais se 

aplicam o mesmo termo, qual seja, dados post mortem. Como ocorreu a possibilidade de dupla interpretação, o item será anulado.  

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 existência de divergências nas bibliografias indicadas para estudo, pois uma delas descreve as “etapas do exame de 

DNA” como sendo: “amostragem, extração, quantificação, amplificação e eletroforese capilar” (MICHELIN et al. In: VELHO et al. 

2013, pág. 106). No entanto, em outro livro indicado para estudo, descreve-se a “eletroforese em gel e eletroforese capilar” como 

“técnicas utilizadas” para “evidenciar os polimorfismos moleculares” e “separação dos fragmentos de DNA” (DIAS-FILHO et al., 

2016, pág. 256 e 257). Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 

ITEM Nº 83 

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 antitênar e hipotênar são considerados sinônimos na literatura da fisioterapia. Porém cumpre salientar que o material 

disponibilizado para estudo em sala mencionava as 3 regiões palmares: tênar, hipotênar e superior. Portanto, diante do fato de os 

dois termos, antitênar e hipotênar, estarem corretos, o item será anulado. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E LEGISLAÇÃO DO ITEP/RN 

ITEM Nº 95 

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 o entendimento da questão, pois onde consta “Lei Complementar nº 679/2020” 

deveria constar “Lei Complementar nº 669/2020”. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 96 

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 o entendimento da questão, pois onde consta “Lei Complementar nº 679/2020” 

deveria constar “Lei Complementar nº 669/2020”. Portanto recurso deferido. 

 

 

AGENTE DE NECROPSIA 
 

 

CADERNO: GESTÃO DE PROJETOS, PROCESSOS E CONVÊNIOS 

ITEM Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para este item, temos a esclarecer que o gabarito 
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será alterado de “C” para “E”, tendo em vista que o texto disposto no item 17, na página 3 da avaliação do Curso de Formação 

Profissional (Agente de Necropsia), refere-se ao conceito de “Concedente”, conforme confirmado após avaliação e consta no 

item 2, espécies de transferências voluntárias, 2.1 conceitos básicos, página 1, da apostila de Gestão de Convênios para 

concedentes da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS 

ITEM Nº 27 

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 sentido do texto gerou comprometimento na interpretação por parte do candidato, já que não fica absolutamente 

claro, no contexto descrito, que apenas o perito reconheceu os vestígios de potencial interesse para a produção da prova pericial, 

considerando que há mais agentes públicos no local. Assim, a questão deixa margem para dupla interpretação, pois pode levar ao 

entendimento de que apenas o perito criminal é responsável. É bom lembrar que a lei fala do agente público e não só do perito e, 

na leitura da questão, pode levar ao entendimento de que apenas o Perito Criminal viu e, ao mesmo tempo, que apenas ele será 

responsável pela preservação do vestígio. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 29 

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 prejudicou a correta interpretação por parte dos candidatos, pois a violação da cadeia de 

custódia – disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP) – não implica, de maneira obrigatória, a 

inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao 

lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada 

confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi 

violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. O entendimento foi estabelecido por maioria de votos pela Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foi comentado em sala de aula sobre a quebra da cadeia de custódia, mas, de fato, não foi 

enfatizada sua nulidade. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CRIMINALÍSTICA 

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 que o cadáver, em uma cena de crime, representa dois aspectos fundamentais para embasar a análise e coleta de 

elementos materiais: (1) O cadáver, por si só, representa ponto central dos elementos contidos na produção material da ação 

delituosa e (2) também representa o elo entre os demais vestígios constatados na cena de crime.  Assim, é inegável que o cadáver 

é um importante vestígio e, em muitos casos, será, certamente, o vestígio mais importante da cena de crime.  

No entanto, considerando que uma cena de crime nem sempre contemplará a presença do cadáver, tanto pelo socorro à vítima e, 

portanto, ausente da cena do crime, como por se tratar de outros tipos de locais de crime, que naturalmente não dizem respeito 

aos locais de crime de morte violenta, reconhece-se que nem todos os locais de morte violenta têm o cadáver como vestígio mais 

importante, até porque tal valoração só é possível com o respectivo exame e interpretação dos vestígios em sua produção 

dinâmica. Portanto recurso deferido. 
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CADERNO: ODONTOLOGIA LEGAL E ANTROPOLOGIA FORENSE (CASUÍSTICA) 

ITEM Nº 54 

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 termo “dados post mortem” é utilizado na vida prática pericial e em aula para nominar os dados coletados do 

cadáver após a morte que servirá para confrontar com dados trazidos por supostos familiares os quais são nominados “dados ante 

mortem”. No entanto reconhecemos que o termo “post mortem” também é referenciado por renomados autores, estando associado 

aos fenômenos que ocorrem com o cadáver após sua morte. Portanto entendemos serem situações diferentes nas quais se 

aplicam o mesmo termo, qual seja, dados post mortem. Como ocorreu a possibilidade de dupla interpretação, o item será anulado.  

Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: BALÍSTICA FORENSE E ID ARMAS E MUNIÇÕES 

ITEM Nº 57 

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, na classificação das armas quanto ao Sistema de Inflamação, na literatura e autor mencionados, apontado na 

Bibliografia de Referência, não existe essa subdivisão de Percussão Extrínseca Direta e Indireta. Embora a interpretação de que 

só existe “Arma de Antecarga de Percussão Extrínseca” – sem a subclassificação “Direta ou Indireta” – não seja ponto pacífico, 

optou-se por anular o item em decorrência da possibilidade de dupla interpretação. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: GENÉTICA FORENSE 

ITEM Nº 70 

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 indicadas para estudo, pois uma delas descreve as “etapas do exame de 

DNA” como sendo: “amostragem, extração, quantificação, amplificação e eletroforese capilar” (MICHELIN et al. In: VELHO et al. 

2013, pág. 106). No entanto, em outro livro indicado para estudo, descreve-se a “eletroforese em gel e eletroforese capilar” como 

“técnicas utilizadas” para “evidenciar os polimorfismos moleculares” e “separação dos fragmentos de DNA” (DIAS-FILHO et al., 

2016, pág. 256 e 257). Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 

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 que antitênar e hipotênar são considerados sinônimos na literatura da fisioterapia. Porém cumpre salientar que o material 

disponibilizado para estudo em sala mencionava as 3 regiões palmares: tênar, hipotênar e superior. Portanto, diante do fato de os 

dois termos, antitênar e hipotênar, estarem corretos, o item será anulado. Portanto recurso deferido. 
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CADERNO: ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E LEGISLAÇÃO DO ITEP/RN 

ITEM Nº 96 

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 o entendimento da questão, pois onde consta “Lei Complementar nº 679/2020” 

deveria constar “Lei Complementar nº 669/2020”. 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, 11 de agosto de 2022 

Instituto AOCP 

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

