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Aspectos formais e textuais (2,0 pontos)

A resposta à questão utiliza, de modo excelente, a modalidade escrita padrão
da língua portuguesa (em âmbito ortográfico, morfológico, sintático, semântico,
estilístico e pragmático) e os recursos de coesão e de coerência.

Aspectos técnicos (8,0 pontos)

ESTUDO DE CASO (Expectativa de resposta)

A)  A função  da  cadeia  de  custódia  na  perícia  de  dispositivos  informáticos  é
documentar  todo  o  processo  aplicado  à  manipulação  das  evidências.  A
importância é garantir  a autenticidade do processo pericial  e evitar eventuais
questionamentos  quanto  à  integridade  da  prova,  os  quais  poderiam  levar  à
anulação do laudo pericial.  

B)  A sequência  de  passos  a  serem  seguidos  para  a  perícia  de  dispositivos
informáticos é:

1. Apreensão do dispositivo: o dispositivo e os dados contidos nele devem ser
preservados  e,  por  isso,  devem  ser  devidamente  acondicionados  para  o
transporte. Cabe ressaltar que a apreensão deve ser realizada mediante livre
vontade  expressa  do  responsável  pelo  dispositivo  ou  por  meio  de  ordem
judicial. 

2. Documentação: o dispositivo apreendido deve ser devidamente identificado
de  acordo  com  o  processo  de  cadeia  de  custódia  definido.  O  registro
normalmente  inclui  informações  do  fabricante,  modelo,  número  de  série,
detalhes do local e identificação do perito que manuseou o dispositivo.

3.  Exame pericial:  nessa  etapa,  o  perito  deve  extrair  e  analisar  os  dados de
interesse  contidos  no  dispositivo.  São  normalmente  extraídos  dados  das
mídias  e  memórias,  mas,  em  alguns  casos,  pode-se  extrair  informação  dos
chips.

4.  Produção do laudo pericial:  o perito deve elaborar  um laudo que contenha
um relato  pormenorizado dos métodos utilizados para extração e análise dos
dados,  além  de  informações  relevantes  sobre  as  etapas  de  apreensão.  As
provas ou informações relevantes ao caso devem ser anexadas ao relatório. 


