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EDITAL INTERNO N. 003/2022-DGPC 

Divulga a prova objetiva do processo seletivo interno 
para Especialização em Computação Forense e 
Segurança da Informação, o seu gabarito preliminar e 
abre prazo para interposição de recurso.  

O Delegado-Geral de Polícia Civil, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, I, IV, V, 
XI, XVIII e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005 e Decreto n° 1182, de 23.04.2018, publicado 
no DOE n° 6666 e conforme Edital Interno n. 001/2022-GAB DGPC, torna pública a prova objetiva do 
processo seletivo interno para Especialização em Computação Forense e Segurança da Informação, 
seu gabarito preliminar e abre prazo para interposição de recurso, conforme abaixo: 

1.  O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva (Anexo I) do processo seletivo interno para 
Especialização em Computação Forense e Segurança da Informação: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C B D B A C D D A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D C D A C C A B D D 

21 22 23 24 25      

A B C B D      

2. O Prazo para interposição de recurso em face do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva será 
do dia 08 a 09 de agosto de 2022, por meio do e-mail <selecao2022@policiacivil.ap.gov.br>. 
Após o período de recurso será divulgado o gabarito definitivo.  

3. A publicação dos aprovados na Prova Objetiva e divulgação do gabarito definitivo será 
efetuada na data provável de 10 de agosto de 2022 no sítio eletrônico da Polícia Civil do 
Estado do Amapá.  

Macapá, 08 de julho de 2022.  

 

ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES 
Delegado-Geral da Polícia Civil do Amapá 

Cód. verificador: 106652982. Cód. CRC: 8F5BF1C
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES em 08/08/2022 11:30,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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ANEXO I 
 

PROVA DE SELEÇÃO PCAP – ESPECIALIZAÇÃO EM COMPUTAÇÃO FORENSE E SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO (IPOG) 

APLICAÇÃO: 07/08/2022 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: 

 1. A internet e a intranet se caracterizam por usar o mesmo conjunto de protocolos de 
comunicação. Dentre as alternativas abaixo, qual relaciona o protocolo com a respectiva 
funcionalidade? 

A. IMAP – Protocolo de acesso a mapas na internet. 

B. POP3 – Protocolo de acesso a no cias populares. 

C. HTTP – Protocolo de transferência de hipertexto. 

D. SMTP – Protocolo simples de gerenciamento de tráfego. 

2. Uma boa prá ca para acesso remoto a intranet da ins tuição é u lizar um mecanismo 
responsável por proteger a confidencialidade e auten cidade das comunicações através de um 
recurso conhecido como: 

A. VLC. 

B. LCD.  

C. VPN.  

D. SBT. 

3. Nas pesquisas feitas pelo google, se quisermos limitar os resultados a um po específico de 
arquivo podemos usar o operador: 

A. Only. 

B. Filetype. 

C. Never. 

D. Point to. 
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4. Operador indicado para encontrar conteúdos que tratem sobre um assunto em par cular, 
que contenham aquele tema no tulo da página: 

A. Ontop. 

B. Inheader. 

C. Onpagetop. 

D. Intitle. 

5. Sistema operacional caracterizado por executar mais de um processo (programa em 
execução) concomitantemente: 

A. Multiprocessado. 

B. Multitarefa. 

C. Monotônico. 

D. Quân co. 

6. As proteções aplicadas a arquivos, pastas e recursos disponibilizados pelos sistemas 
operacionais modernos possuem técnicas de controle de acesso dis ntas. Windows e Linux 
utilizam, respectivamente, os seguintes os mecanismos de controle de acesso: 

A. ACL e RWX. 

B. RWX e ACL. 

C. NMB e NHBB. 

D. NHBB e NMB. 

7. Com relação a aplicação de uma mesma função criptográfica de hash, é CORRETO afirmar 
que: 

A. Arquivos com tamanhos diferentes geram hashes de tamanhos diferentes. 

B. De posse do valor de hash, é possível reconstruir o arquivo original. 

C. É bastante improvável que dois arquivos com conteúdos diferentes produzam o mesmo hash. 

D. Metadados externos ao conteúdo do arquivo (como o nome e a data de criação) influenciam 
no cálculo do hash. 
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8. De posse do hash a248c65e5f4a1c675db771b64a9c53a0 é correto afirmar: 

A. Trata-se de um hash de uma imagem do po JPEG, afinal começa com "a" e termina com "0". 

B. É um hash SHA256, pois possui 32 caracteres compostos individualmente por 8bits, resultando 
em 256 bits de comprimento. 

C. Não é possível inferir absolutamente nada a par r do hash, haja vista a aleatoriedade 
encontrada nos impedir de qualquer po de análise. 

D. É um hash compa vel com o formato MD5, afinal tem 32 caracteres compostos 
individualmente por um nibble (4 bits), totalizando 128 bits. 

9. No tocante ao protocolo IP, podemos afirmar que: 

A. O endereço IPv4 200.276.322.100 é um endereço IP válido. 

B. O endereço Ipv4 10.99.2.1 é um endereço IP público. 

C. O endereço 200.241.192.10 é um endereço IP privado. 

D. Atualmente o protocolo IPv4 vem sendo subs tuído pelo Ipv6. 

10. Os endereços da camada de transporte da arquitetura TCP/IP são conhecidos como portas. 
Comumente a porta: 

A. 80 está associada ao protocolo HTTP. 

B. 21 está associada a envio de e-mails. 

C. 25 está associada ao protocolo Telnet. 

D. 22 está associada à recepção de e-mails. 

 CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

11. Sobre os princípios do Direito Penal, assinale a opção que contém a correspondência 
correta: 

A. Princípio da Fragmentariedade: O Direito Penal é uma das formas de controle social, assim 
como o Direito Civil e o Direito Administrativo. Entretanto, a sanção penal é considerada a mais 
grave das sanções, justamente por permitir a privação da própria liberdade. Por isso, o Direito 
Penal deve ser considerado a ultima ratio. 
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B. Princípio da Subsidiariedade:  O Direito penal não deve tutelar todos os bens jurídicos, mas 
somente os mais relevantes para a sociedade (vida, liberdade, patrimônio, meio ambiente etc.), 
e, mesmo assim, somente em relação aos ataques mais intoleráveis.  

C. Princípio da Ofensividade: O sujeito só pode ser responsabilizado se sua conduta ofensiva for 
dolosa (quis ou assumiu o risco de produzi-lo) ou culposa (deu causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia). em regra, os tipos culposos devem ter previsão 
expressa.  

D. Princípio da Insignificância: Sob o enfoque hermenêutico, pode ser visto como  instrumento de 
interpretação restritiva do tipo penal, tendo em vista que restringe o âmbito de incidência da lei 
penal incriminadora e afasta a tipicidade material. São quatro seus vetores, conforme 
jurisprudência do STF: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade 
social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão 
jurídica provocada.  

12. Ana Amélia, moradora do Município de Macapá/AP, recebeu uma ligação de um número 
cujo código DDD era 085 (utilizado no Estado do Ceará). O interlocutor, mediante o engodo de 
que ela tinha sido sorteada e ganharia um valor expressivo em dinheiro, convenceu-a efetuar 
a transferência da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para uma conta corrente vinculada 
a uma agência bancária digital, sem sede física. Após investigação realizada pela Polícia Civil, 
soube-se que o interlocutor residia em Belém/PA.  

Diante da situação hipotética narrada e considerando as alterações legais trazidas pela Lei n. 
14.155/21, aponte qual a competência do juízo para processar e julgar eventual crime 
cometido:  

A. Brasília/DF, em razão de a agência bancária na qual foi depositada a quantia não ter sede 
física. 

B. Belém/PA, em razão do domicílio do autor do crime. 

C. Macapá, em razão do local do domicílio da vítima.  

D. Ceará, em razão do código de telefone utilizado.  

13. Ainda com base na situação hipotética anterior, indique qual crime, em tese, foi cometido: 

A. Furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II,  do CP). 

B. Nenhum crime, pois Ana Amélia entregou espontaneamente a quantia, sem grave ameaça ou 
violência.  
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C. Crime contra o Sistema Financeiro, previsto na Lei 7.492/86, por envolver agência bancária 
digital.  

D. Estelionato (art. 171, caput, do CP). 

 14. JOANA, residente no estado da Paraíba, estava em viagem ao estado do Amapá em junho 
de 2022, quando foi vítima do “golpe do whatsapp”, tendo transferido via pix a quantia de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) para FERNANDO, autor do fato, que se encontrava em Londrina, em 
que pese ser residente no estado do Ceará. Diante do contexto, o fato criminoso deverá ser 
apurado em: 

A. Paraíba. 

B. Amapá. 

C. Londrina. 

D. Ceará. 

 15. LINDOMAR recebeu ligação de um número de São Paulo se identificando como sendo 
atendente do Banco MAX. Em ligação, o atendente informou que a conta bancária de 
LINDOMAR estava sendo atacada e que por isso deveria confirmar um procedimento de 
segurança no aplicativo e repassar o código que havia chegado em seu aparelho por meio de 
SMS. LINDOMAR, acreditando na narrativa, realizou todo o procedimento e, sem perceber, 
cadastrou o dispositivo do criminoso em seu aplicativo, o qual transferiu todos os valores de 
LINDOMAR para contas de “laranjas”. Ante ao caso narrado, tipifique a conduta criminosa: 

A. Estelionato virtual. 

B. Invasão de Dispositivo Informático. 

C. Furto mediante fraude eletrônica. 

D. Invasão de dispositivo informático c/c estelionato virtual. 

16. JOÃO, namorado de MARIA, ambos maiores de idade, mantinham relacionamento 
amoroso. Maria é mãe de ALICE, que tem apenas 3 anos de idade, filha de outro 
relacionamento. Durante investigações da Polícia Civil, descobriu-se que em determinado dia, 
durante conversas por meio de aplicativo de mensagens, JOÃO pediu que MARIA tirasse e lhe 
enviasse fotos da genitália de ALICE, bem como fizesse sexo oral na própria filha, enviando o 
arquivo de vídeo do ato sexual para ele. Tudo foi feito por MARIA conforme solicitado por 
JOÃO.  
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Na situação hipotética acima, responda conforme a jurisprudência do STJ qual a opção 
correta: 

A. JOÃO cometeu somente o crime tipificado no ECA (Art. 241-A).  

B. Para que se configure ato libidinoso, exige-se contato físico entre ofensor e vítima, portanto o 
crime de estupro de vulnerável não pode ser imputado a JOÃO.  

C. João deve responder pela prática do delito do art. 241-A do ECA e pelo crime de estupro de 
vulnerável (art. 217-A do CP). 

D. MARIA deve responder pelo crime de corrupção de menores (art. 218 do CP). 

17. Após RUTE, mulher autodeclarada de cor negra,  postar uma fotografia de biquíni em uma 
rede social, ela começou a receber várias mensagens  privadas e comentários públicos na 
própria postagem de cunho pejorativo. Uma das mensagens privadas tinha o seguinte teor: 
"Sua macaca, deixa de ser ridícula e vai vestir uma roupa. Ninguém é obrigado a ver sua cara 
preta". Já um dos comentários teve o seguinte conteúdo: "Essa preta deve ser uma puta. Tá 
cobrando quanto?" Sentindo-se bastante ofendida, RUTE procurou a unidade policial civil 
mais próxima para registrar um boletim de ocorrência.   

Considerando a situação hipotética acima narrada, responda a única questão correta: 

A. O autor do comentário público deve responder pelos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, do 
CP) e pelo crime de  difamação (art. 139 do CP). 

B. O autor do comentário privado enviado para RUTE deve responder pelo crime de injúria racial 
(art. 140, § 3º, do CP) e pelo crime de  difamação (art. 139 do CP). 

C. Tanto o autor do comentário quanto o autor da mensagem privada devem responder pelo 
crime de racismo, previsto na Lei n. 7.716/89. 

D. Caso seja identificado o autor do comentário na postagem, ele deve responder somente pelo 
crime de difamação (art. 139 do CP). 

 

18. A cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e 
documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, 
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Nos 
termos do Código de Processo Penal, aponte a única opção correta: 

A. O início da cadeia de custódia dá-se com a fixação do local de crime ou com procedimentos 
policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.  
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B. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se 
relaciona à infração penal. 

C. São etapas da cadeia de custódia, dentre outras: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta 
e violação. 

D. A coleta dos vestígios deverá ser realizada necessariamente por perito oficial, que dará o 
encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a 
realização de exames complementares. 

19. Sobre a Lei n. 9.296/96 é incorreto afirmar que: 

A. Trata da interceptação telefônica e telemática e, com a alteração realizada pela Lei n. 
13.964/19, também regulamenta a captação ambiental.  

B. A autoridade policial tem legitimidade para representar tanto pela interceptação das 
comunicações telefônicas quanto pela captação ambiental.  

C. Há previsão expressa autorizando o ingresso em locais no período noturno, para instalação do 
dispositivo de captação ambiental, por meio de operação policial disfarçada.  

D. Não há autorização para que a captação ambiental seja feita por um dos interlocutores sem o 
prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, não podendo ser 
utilizada, portanto,  em matéria de defesa, mesmo quando demonstrada a integridade da 
gravação. 

20. PEDRO, Policial Civil do Amapá, durante diligência que apurava crime contra a dignidade 
sexual de uma criança, logrou êxito encontrar o suspeito em via pública e, sem autorização 
judicial ou consentimento do investigado, arrecadou seu aparelho celular e, ato contínuo, 
utilizou um aparelho de extração de dados para colher vários elementos que incriminavam o 
investigado, devolvendo o bem ao investigado e liberando-o em seguida. Após, em 
decorrência dessas informações, as quais foram incluídas em relatório de investigação com 
omissão da fonte, foram conseguidos mandados de busca e apreensão e de prisão em 
desfavor do investigado.  

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção incorreta.   

A. As provas colhidas por PEDRO devem ser consideradas ilícitas por violarem normas 
constitucionais e legais, devendo ser desentranhadas do processo e do inquérito.  

B. A busca e apreensão e prisão do investigado também devem ser consideradas provas ilícitas 
por derivação, pois evidenciado o nexo de causalidade com a apreensão ilegal do aparelho 
celular.  
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C. As provas colhidas por PEDRO são lícitas, considerando que o crime investigado é gravíssimo, 
aplicando-se ao caso o princípio da proporcionalidade.  

D. Se na representação pela busca e apreensão houver fundamentos diversos da apreensão ilegal 
e extração dos dados do celular do investigado, eventuais provas colhidas na busca domiciliar 
podem ser consideradas lícitas, pois decorrentes de fonte independente.  

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 

 21. Segundo a Convenção de Budapeste, a nomenclatura dos crimes cibernéticos é 
classificada em: 

A. Próprios e impróprios; 

B. Primários e secundários; 

C. Objetivos e subjetivos; 

D. De 1ª e 2ª geração. 

22. Sobre a Lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet 
no Brasil (Lei 12.965/2014), o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 
usuário são assegurados os seguintes direitos, exceto:  

A. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação. 

B. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial 
ou da autoridade policial, na forma da lei. 

C. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. 

D. Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de 
acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou 
nas hipóteses previstas em lei. 

 23. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/18, é correto afirmar, exceto: 

A. A Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins 
exclusivamente particulares e não econômicos. 

B. A Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de 
segurança pública.  
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C. A Lei se aplica ao tratamento de dados para fins exclusivos de atividades de investigação e 
repressão de infrações penais. 

D. O tratamento de dados pessoais previsto para fins exclusivos de segurança pública, defesa 
nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais 
será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os 
princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei. 

  

24. Nos termos da Lei Estadual n. 2.507/2020, a Delegacia de Repressão aos Crimes 
Cibernéticos (DR-CCIBER) poderá atuar nas investigações de infrações penais não alcançadas 
por sua atribuição de ofício, nos seguintes casos, exceto: 

A. Como apoio à investigação realizada por outra unidade policial, quando solicitado. 

B. Quando o procedimento policial for avocado pelo Delegado da  DR-CCIBER. 

C. Quando o Delegado de Polícia Titular da DR-CCIBER solicitar a assunção da investigação 
realizada por outra unidade policial e o Delegado de Polícia presidente dos autos concordar 
com o encaminhamento. 

D. Prestando às demais unidades policiais, treinamento, colaboração, orientação e auxílio técnico 
necessários à realização de medidas de prevenção e repressão às infrações penais de sua 
especialidade. 

25. Conforme previsto na Lei Estadual n. 2.507/2020, serão apuradas, em regra, pela Delegacia 
de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) as seguintes infrações penais, exceto: 

A. Crimes pra cados por sí os eletrônicos de vendas (“e-commerce”). 

B. Crimes contra criança ou adolescente, quando configurarem os tipificados nos arts. 241-A, 
241-B, 241-C e 241-D da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

C. Crimes contra a honra e de ameaça, quando por designação do Diretor do Departamento de 
Polícia Especializada ou do Delegado Geral de Polícia Civil. 

D. Estelionato (art. 171 do CP) praticado pela Internet.  

 


