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Term  Definition  
 
agente: uma pessoa que atua para ou em representação de outra. 
 
álibi: uma justificação que um suspeito usa para mostrar que esteve num local diferente da cena 
do crime quando o crime foi cometido. 
 
assertivo: alguém assertivo comporta-se com confiança e não tem medo de dizer o que quer ou o 
que acredita. 
 
assumir: supor que seja o caso, sem provas. 
 
autoridades: uma pessoa ou uma organização com poder e controlo administrativo e político. 
 
especialização: trabalhar ou ter muito conhecimento sobre um assunto em particular   
 
caso: uma tarefa sobre a qual um investigador está a conduzir uma investigação. 
 
cena do crime: qualquer local que possa estar associado a um crime cometido. As cenas de crime 
contêm provas físicas importantes para a investigação criminal. 
 
confiante: ter a certeza das suas capacidades e acreditar nas pessoas, nos planos ou no futuro. 
 
crime: um ato contra a lei, um ato que viola a lei. 
 
custódia: decisão do tribunal sobre qual dos pais, familiar ou outro adulto deve ficar responsável 
legalmente por um menor (criança com menos de 18 anos). Se os pais concordarem, o tribunal 
pode atribuir custódia (ou guarda) conjunta. 
 
desembarcar: tirar objetos ou passageiros de um avião, comboio, ou barco depois da sua chegada. 
 
despedir: retirar o trabalho a alguém, porque fizeram alguma coisa errada ou mal feita ou para 
poupar os custos de o empregar. 
 
deter: ato de levar uma pessoa sob custodia, geralmente porque é suspeita ou foi vista a cometer 
um crime. 
 
detetive: uma pessoa que investiga mistérios e junta provas (qualquer coisa que ajude a provar 
quem cometeu o crime). 
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Term  Definition  
distintivo: um dipositivo ou símbolo especialmente de associação a uma sociedade ou grupo. 
 
divorciada: não é mais casada porque o casamento foi legalmente dissolvido.  
 
encarregado de educação: (ou tutor) a pessoa legalmente responsável de cuidar pelos interesses 
de uma criança. 
 
estremecer: tremer involuntariamente, normalmente como resultado de ansiedade, excitação ou 
fragilidade. 
 
falso: um objeto que é feito para parecer real ou valioso com o objetivo de enganar as pessoas. 
 
formação: nível de educação. 
 
informador: a pessoa que fornece informações privilegiadas sobre uma pessoa ou organização a 
uma agência. 
 
interrogatório: fazer perguntas ou procurar informação sobre o motivo das pessoas, a razão pela 
qual a pessoa faz alguma coisa ou age de determinada maneira. 
 
investigar: realizar um inquérito sistemático ou formal para descobrir e examinar os factos de um 
incidente ou alegação e determinar a verdade. 
 
leitor de pensamentos: uma pessoa que sabe quais são os pensamentos de outra pessoa sem esta 
lhos dizer.  
 
memória fotográfica: a capacidade de formar uma memória visual precisa e duradoura ou imagem 
mental.  
 
mistério: qualquer coisa que é segredo ou desconhecida; um problema que precisa de ser 
resolvido. 
 
mobilizar: organizar ou preparar alguma coisa (como um grupo de pessoas) para um fim. 
 
observador: cuidadoso a olhar para as coisas e atento aos pormenores. 
 
pensamento critico: o processo de pensar cuidadosamente sobre um assunto ou ideia, sem 
permitir que os sentimentos ou opiniões nos afetem.  
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Term  Definition  
pista: um facto ou um objeto que ajuda a resolver mistérios.  
 
profiler: uma pessoa que prevê o comportamento provável ou a descrição de alguém (como um 
criminoso) com base nas informações disponíveis sobre ele.   
 
prova: uma declaração, um facto, ou um objeto utilizado para provar a resolução de um mistério. 
 
publicar: tornar informação disponível às pessoas, especialmente num livro, revista ou jornal. Ou 
produzir e publicar um livro, revista ou jornal. 
 
quebra-cabeças: fazer alguém sentir-se confuso porque não consegue entender algo. 
 
sensação: um sentimento ou um palpite sobre alguma coisa. 
 
suspeito: pessoa que se acredita ser culpada de um crime. Se outras pessoas acreditam que tu 
cometeste um crime, tu és um suspeito. A palavra também pode ser utilizada como um verso 
(suspeitar de alguém ou de alguma coisa) ou como um adjetivo (ele ou aquela coisa é suspeita).  
 
supervisão: o ato ou a função de supervisionar alguém.  
 
temperamento explosivo: se alguém tem um temperamento explosivo, zanga-se e irrita-se 
facilmente. 
 
testemunha: alguém que viu alguma coisa relacionada com o crime. 
 
testemunho: prova oral oferecida por uma testemunha competente sob juramento, que serve para 
estabelecer algum facto ou conjunto de factos.  
 
unidade: um grupo de pessoas que vivem ou trabalham juntas para um propósito particular. 

 

 

 

 

 

 

 


