
Desafio 

Investigação Criminal “O rei do Baile” 

27 de maio de 2022- Dia anterior ao Baile de Finalistas do 12º ano 

 Era de manhã, e o grupo de amigos mais emblemático da escola Daniel Sampaio tinha 
acabado de se reunir junto ao café, como já era habitual. O último a chegar, como de 
costume, foi o Daniel, que justificava a demora com a desculpa de todos os dias: “A 
minha irmã atrasou-se, a culpa não é minha”. A irmã de Daniel, Raquel, era uma figura 
quase sombria para o grupo, já que era sobre ela que recaiam todas as culpas. Daniel 
era o irmão mais velho, de 18 anos, enquanto Raquel tinha apenas 16, sendo para ele 
uma pequena menina que prometera proteger, apesar de ser o primeiro a criticá-la. Para 
além de protetor, Daniel era ainda jogador da equipa de basquetebol da escola, tal como 
Tomás e Guilherme. Tomás foi o primeiro a entrar na equipa, ainda era um miúdo, e 
agora com 17 anos era um dos melhores da mesma. Já Guilherme era novato, visto que 
tinha chegado no 10ºano, e revelava um talento nato, algo incomum num jovem de 17 
anos. Do grupo faziam ainda parte Mariana, de 17 anos, e Beatriz, da mesma idade, que 
ocupavam os seus dias com mexericos de vidas alheias, sendo delas a tarefa de atualizar 
o grupo acerca de tudo o que ocorria na escola.  

 O problema foi que, nesse mesmo dia, Beatriz trouxe ao grupo um mexerico algo 
desconcertante. Na tarde anterior, no caminho para casa, Beatriz reparou que Raquel 
estava acompanhada por um rapaz, evidenciando alguma proximidade. Qual não foi o 
seu espanto quando reconheceu este rapaz como Manuel. Manuel tinha 20 anos e era 
o capitão da equipa de basquetebol. Para além disso, ele era ainda namorado de 
Mariana e, apesar desta relação não ser bem vista pelo grupo, era péssimo saber que as 
coisas teriam um desfecho tão doloroso. Ao ver por fim um beijo, Beatriz decidiu que o 
melhor a fazer era esperar pelo dia seguinte, permitindo que todos os elementos do 
grupo estivessem presentes para reconfortar Mariana. 

 Quando souberam da notícia, o espanto e desgosto foi transversal a todos. Mariana 
havia desatado em lágrimas e encontrava conforto no peito de Tomás, seu melhor amigo 
desde que se conhecem por gente. Daniel estava visivelmente repugnado, pela traição, 
mas principalmente por saber que a menina que procurava proteger, a sua irmã, estava 
envolvida. Guilherme procurava dar apoio a ambos, repetindo constantemente que 
“dele outra coisa não seria de esperar”. Entre Guilherme e Manuel existia um 
desentendimento antigo que, apesar de estar controlado, já tinha originado algumas 
desavenças e continuava a deixar uma marca evidente na vida de Guilherme, tudo 
porque Manuel era o típico bully e Guilherme a típica vítima.  

 Naquele momento, todos ficaram muito abalados e tentaram ao máximo confortar 
Mariana, relembrando-a de que no dia seguinte aconteceria finalmente o tão aguardado 
baile de finalistas.  Existiam planos a envolver este baile desde que frequentavam o 
ensino secundário e, agora que o percurso chegava ao fim, era impensável desperdiçar 
um único segundo em grupo, pois os caminhos iriam separar-se e não conseguiam 
prever o que o futuro lhes aguardava. 

 Ouviram ao longe a campainha da escola e apressaram-se imediatamente para o 
interior do recinto escolar, onde ficariam até às 16:00 horas. No entanto, nesse dia a 
turma do 12ºB teve um furo à última hora: a professora de inglês tinha tido um 
imprevisto. Ao saírem da escola, cada um dirigiu-se para sua casa ou, pelo menos, esse 



era o objetivo. Tomás deparou-se com Manuel pelo caminho e não conseguiu evitar uma 
discussão. Entre palavras e insultos, Manuel acaba por dizer que aquilo que tinha com 
Mariana não era verdadeiro e que Raquel tinha tudo aquilo que ele procurava. Estas 
palavras enfureceram por completo Tomás, que optou por se retirar e não cometer algo 
parvo no calor do momento, de que provavelmente se arrependeria mais tarde.  

 

28 de maio de 2022- Dia do Baile de Finalistas do 12º ano 

 Tinha finalmente chegado o tão esperado dia: 28 de maio, dia do Baile de Finalistas. 
Apesar de ainda terem um dia de aulas pela frente, ninguém parecia lembrar-se disso, 
já que o único tema que se ouvia nos arredores da escola era o Baile. Uns falavam acerca 
daquilo que tinham planeado, enquanto outros desesperavam por não terem planeado 
o suficiente. A primeira aula do 12ºB era a de Português e para além do professor tentar 
falar sobre exames, entre colegas de carteira só se comentava quem seriam o Rei e a 
Rainha do baile. Já no fundo da sala, Daniel e Guilherme tentavam perceber quem 
poderiam levar consigo ao baile, já que Mariana iria com Tomás e Beatriz com Francisco, 
o capitão da equipa de futebol.  Acabaram por decidir que, como bons amigos, iriam 
juntos, desistindo da ideia de convencer alguma rapariga a acompanhá-los. 

 Combinaram que se encontrariam na casa de Tomás às 15:00 horas, de modo a que 
Daniel pudesse conduzi-los ao baile, por volta das 18:00. Neste período de tempo, 
aproveitaram para ajustar os últimos detalhes e conversar, sendo que numa destas 
conversas Tomás deixou escapar que tinha conversado com Manuel no dia anterior, algo 
que não deixou os amigos nada satisfeitos. Daniel e Guilherme admitiram que caso se 
encontrassem na mesma situação que Tomás, provavelmente não teriam tido tanta 
calma, e que o mais certo seria que alguém exterior precisasse de separar o conflito 
físico que acabaria por ocorrer.  

 Chegaram as 18:00 horas e era finalmente tempo de saírem para o baile. Daniel ia ao 
volante, por ser o único com carta, Guilherme no banco do pendura, as meninas uma 
em cada ponta do banco traseiro e Tomás estava entre elas, quase sem poder respirar, 
para não amassar os vestidos. Ao chegarem à Quinta do Carmo, depararam-se com um 
belo e relaxante ambiente que sugeria uma noite inesquecível. O par de Beatriz acabou 
por chegar e com ele vinham duas raparigas do 12ºF, Carolina e Matilde, que acabaram 
por se juntar a Guilherme e Daniel, respetivamente, separando o browmance que tinha 
sido planeado. Infelizmente, um outro indivíduo acabou por se aproximar. Era Manuel 
que decidiu confrontar Beatriz com o motivo pelo qual tinha espalhado o rumor da 
traição, negando ter-se envolvido com Raquel. No entanto, Tomás já lhes tinha contado 
tudo o que Manuel havia dito no dia anterior, o que levou a que  todos se exaltassem, 
principalmente os rapazes, por não consentirem o tom de voz com que Manuel tinha 
abordado Beatriz, que não se deixou amedrontar pelas palavras pouco simpáticas 
proferidas pelo jogador de basquetebol, que teria pelo menos mais 30 centímetros que 
ela, deixando bem claro que o erro já tinha sido cometido e que não fazia sentido voltar 
a tocar nesse tema, muito menos no dia em que se encontravam. Manuel acabou por 
se acalmar e retirar-se, sendo que entretanto até Francisco já estava desconfortável com 
a situação que tinha sido gerada.  

Já com os ânimos mais calmos, e sendo ainda de dia, estava estipulado que seriam 
servidas bebidas e aperitivos, enquanto o fotógrafo contratado se encarregava de 
registar aquele momento tão especial para os cerca de 150 alunos que decidiram 
comparecer. O jantar não tardou a chegar e, por volta das 19:30, estavam todos 



sentados nas respetivas mesas, aguardando que o primeiro prato fosse servido. 
Acabado o jantar, estava na hora de cortar os bolos, que tinham sido escolhidos por 
todos os alunos presentes, ao longo de várias semanas. Depois disto, foram convidados 
a dirigir-se ao exterior, onde um espetáculo de pirotecnia os aguardava, para surpresa 
de todos. 

 Dirigiram-se então ao exterior, com exceção de Guilherme, que se ausentou por 10 
minutos, bem como Carolina. Quando voltaram, disseram ter estado em locais 
diferentes, mas os colegas acabaram por supor que isto seria mentira. Os fogos de 
artifício estavam a proporcionar um momento incrível, que acabou por levar a que todos 
estivessem distraídos, não reparando em nada anormal. No entanto, durante este 
período de tempo Beatriz, Daniel, Mariana, Francisco e Tomás ausentaram-se, em 
momentos diferentes, do exterior da Quinta.  

 Após o espetáculo, dirigiram-se todos juntos ao interior do salão da Quinta, onde 
acabaram por comer mais bolo e eleger o Rei e a Rainha do baile. A Rainha eleita pelos 
alunos foi Mariana, que quase gelou ao ouvir o nome do Rei: Manuel. No entanto, este 
acabou por não comparecer e assumiram que deveria estar na casa de banho.  

 Sendo ele um rapaz tão acarinhado, para completo espanto do grupo, pois afinal 
Manuel era já um sinónimo de confusão, alguns rapazes acabaram por se dirigir ao 
exterior e à casa de banho para o procurarem. Passados dois minutos, e já depois de 
terem sido atribuídos alguns outros títulos, um dos rapazes acabou por se dirigir ao salão 
principal pedindo que ligassem para o 112, em completo desespero, que era sentido 
dentro do salão e transmitido a todos os restantes alunos.  

 Quando lhe perguntaram o que tinha acontecido, o rapaz acabou por desmaiar devido 
ao choque e foram dois funcionários do estabelecimento que se dirigiram à casa de 
banho para averiguar o que tinha acontecido. Na casa de banho repararam que a porta 
de um dos cubículos estava aberta e lá dentro estava o corpo de Manuel, ensanguentado 
e já sem vida. Entretanto já tinham ligado para o 112, devido ao pedido do rapaz e ao 
seu desmaio e as pessoas começaram a querer entrar na casa de banho, pois queriam 
saber o que poderia ter causado tamanho terror num rapaz como aquele.  

 Ao local, agora do crime, chegaram o INEM e a polícia, que rapidamente socorreram o 
rapaz inanimado, e isolaram a cena do crime. Foram entrevistados todos os alunos 
presentes no evento, de modo a tentar perceber quem seriam os eventuais suspeitos. 
Os conflitos que tinham acontecido entre Manuel e o grupo não foram nada vantajosos 
quando foi preciso apontar os suspeitos, porque tudo indicava que teria sido um deles. 

Suspeitos: 

 

 

 

 

 

 

           Beatriz          Mariana            Tomás       Guilherme           Daniel        Francisco 



 

Cena do crime 

 

 

Investigando a área do crime, foi detetada uma pegada a cerca de 60 cm da vítima, levando os 
investigadores a acreditar que, terá sido essa a distância entre agressor e vítima quando ocorreu o 
crime.  

Foi ainda analisado o ângulo de penetração da arma do crime tendo-se registado 78˚. 

A altura a que dista entre o golpe aplicado na vítima e o solo é de 1,63m. 

 

𝜶 = 𝟕𝟖° 

Calcule a distância, em unidade SI, entre os ombros do assassino e o solo. Utilize quatro algarismos 
significativos nos cálculos intermédios e apresente o resultado final arredondado às centésimas. 

(A) 1,30 m 

(B) 1,40 m 

(C) 1,50 m 

(D) 1,60 m 

 



  

sin 𝛼 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
↔ sin 78° =

0,6

ℎ
↔ ℎ =

0,6

0,9781
= 0,6134𝑚 

 ℎ2 = 𝑐1
2 + 𝑥2 ↔ 0,61342 = 0,62 + 𝑥2 ↔ 𝑥2 = 0,61342 − 0,62 ↔ 𝑥 =

√0,61342 − 0,62 = 0,1275𝑚 

              ℎ𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑜 = ℎ𝑣í𝑡𝑖𝑚𝑎 − 𝑥 = 1,63 − 0,1275 ≈ 1,50𝑚 

ou 

              𝒕𝒂𝒏𝜶 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒋𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
↔ 𝒕𝒂𝒏 𝟕𝟖° =

𝟎,𝟔𝟎

𝒙
↔ 𝒙 =

𝟎,𝟔𝟎

𝒕𝒂𝒏 𝟕𝟖°
= 𝟎, 𝟏𝟐𝟕𝟓 

ℎ𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑜 = ℎ𝑣í𝑡𝑖𝑚𝑎 − 𝑥 = 1,63 − 0,1275 ≈ 1,50𝑚  

 

Após consulta da tabela, indique quais os suspeitos que exclui. 

 

 

 

 

 

(A) Mariana 

(B) Beatriz 

(C) Francisco 

(D) Tomás 

(E) Guilherme 

(F) Daniel 

 

Restam apenas dois suspeitos: o Francisco e o Tomás. A Biologia ajudar-te-á agora a desvendar o 

culpado! 

Quais das provas encontradas na cena do crime podem ser utilizadas para obter o DNA do assassino? 

(A) Canivete 

(B) Sangue do lavatório 

(C) Vómito do chão 

(D) Vidros junto à janela 

O sangue presente no canivete, o sangue do lavatório e o vómito constituem resíduos biológicos, 

com DNA, que permitem identificar a pessoa que os produziu, e assim encontrar, eventualmente, o 

culpado. 

 

Suspeitos- Altura dos ombros ao solo (m) 

Mariana 

 

 

 

 

 

Beatriz 

 

Francisco 

 

Tomás 

 

Guilherme 

 

Daniel 

 

1,33 1,33 1,50 1,50 1,60 1,60 



Nas análises de cenas de crime é frequente recorrer a uma técnica que possibilita a obtenção de 

milhares de cópias de DNA a partir de uma amostra. Esta técnica recebe a denominação de PCR 

(polymerase chain reaction).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Será importante aplicar esta técnica antes de prosseguir com as análises das amostras?  

(A) Sim, porque esta técnica vai permitir identificar quais das amostras possuem DNA igual. 

(B) Não, porque aplicar esta técnica vai alterar a informação genética contida nas amostras. 

(C) Sim, porque esta técnica vai proporcionar a obtenção de várias cópias de DNA.  

 

É importante aplicar a técnica de PCR nas amostras por forma a obter milhares de cópias do DNA 

que se pretende analisar. As amostras recolhidas no local do crime são limitadas e não se pode 

correr o risco de as destruir.  

 

Após ter-se obtido milhares de cópias de DNA, é possível recorrer a um processo denominado DNA 

fingerprint, em que são aplicadas enzimas de restrição a amostras de material genético. Estas enzimas 

partem o DNA sempre que encontram uma determinada sequência de bases azotadas. Com este 

processo obtém-se DNA separado em segmentos de tamanhos diversos. Após isto, submete-se o 

material genético fracionado ao processo de eletroforese em gel, em que através da corrente elétrica os 

diversos segmentos de DNA se separam, criando padrões únicos para cada pessoa (com exceção de 

gémeos monozigóticos).  

 

 

 

 

 



Analisando as seguintes bandas, qual das amostras de material biológico não poderá pertencer ao 

assassino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Amostra de sangue do lavatório    

(B) Amostra de sangue encontrado na faca    

(C) Amostra de vómito 

A amostra de sangue presente na faca apresenta um padrão igual ao da amostra da vítima, o que 

indica que este sangue lhe pertence, não podendo ser do assassino.  

 

A enzima de restrição aplicada às amostras anteriores partiu-as na sequência G↓AATTC. 

Qual deverá ser a enzima aplicada às amostras dos suspeitos?  

 

(A) Bam HI (G↓GATCC) 

(B)  Eco RI (G↓AATTC) 

(C) Hind III (A↓AGCTT) 

É necessário que seja aplicada a mesma enzima para que o DNA seja fragmentado nos mesmos 

locais e os segmentos gerados sejam iguais em ambos os procedimentos. Deste modo, padrões 

iguais pertencem à mesma pessoa, algo que não se verificaria caso fosse aplicada outra enzima. 

Amostra de sangue 

do lavatório

 

Amostra de sangue 

da vítima

 

Amostra de sangue 

encontra encontrado 

na faca

 

Amostra de vómito 

 



As seguintes imagens representam as bandas obtidas por eletroforese em gel, do 

processamento das amostras dos suspeitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando com os resultados obtidos nas amostras da cena do crime, quem é o assassino?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Tomás 

(B) Francisco 

Parabéns!! Desvendaste o assassino! 

A amostra do Tomás apresenta o mesmo padrão que uma das amostras encontradas na cena do 

crime, a amostra de sangue do lavatório, enquanto que a do Francisco não, logo o Tomás é o único 

que pode ser colocado na cena do crime.  

 

Amostra do 

Francisco 

  

Amostra do 

Tomás 

Amostra de sangue 

do lavatório

 

Amostra de sangue 

encontra encontrado 

na faca

 

Amostra de vómito 

 



 Tomás acabou por confessar e colaborar com os investigadores, no sentido de 
reconstituir o cenário do crime. Segundo ele, a discussão teria começado quando o 
próprio se dirigiu à casa de banho e encontrou Manuel, que rapidamente começou a 
demonstrar comportamentos agressivos e violentos, primeiro verbal e depois 
fisicamente. A situação agravou-se quando Manuel tirou um canivete do bolso e dirigiu-
se a Tomás com a intenção de o magoar. No entanto, o melhor amigo de Mariana acabou 
por conseguir atingir com um pontapé a zona abdominal do capitão da equipa de 
basquetebol, que acabou por perder o equilíbrio, caindo dentro do cubículo da casa de 
banho. Este desequilíbrio permitiu a Tomás tomar posse do canivete, com o qual se 
cortou, e acabou por assassinar Manuel em seguida. Ao saber que não havia 
testemunhas e que provavelmente isso iria arruinar a sua vida, acabou por tentar livrar-
se de todas as provas, algo que não conseguiu realizar adequadamente, devido ao 
nervosismo.  

 O Baile de Finalistas, aguardado por anos, acabou por ter um desfecho trágico, mas foi 
certamente a noite mais memorável da vida de todos os envolvidos. Uns perderam um 
amigo para uma arma, e outros para o sistema judicial. 


