
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de r espostas óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 

 
� Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde. 
 
� A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta. 
 
� O cartão de respostas óptico não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 
� A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:  
 
Marque as respostas assim :   

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA  

INSTRUÇÕES GERAIS 

Realização:  

            

101 – MÉDICO-LEGISTA 
 

PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

� O candidato receberá do chefe de s ala: 
- Um caderno de questões  da Prova de Verificação de Aprendizagem, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 

(cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta. 
- Um cartão de respostas  óptico personalizado. 

� Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do cartão  e 
da folha estão corretas. 

� O candidato dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova de Verificação de Aprendizagem, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. 

� Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas óptico. 
� Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
� Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas óptico e retirar-se 

da sala. 
� Após o término da prova, o candidato deve entregar ao chefe de sala  o cartão de respostas óptico devidamente assinado. 
� O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade  e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , 

fabricada com material transparente. 
� Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. O candidato deverá desligar e entregar ao chefe de sala 

régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager, notebook, telefone celular, gravador, máquina fotográfica, 
walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, relógio, ou qualquer outro 
equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo que com porte autorizado. 

� Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 
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PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 
QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
O Código de Processo Penal brasileiro descreve uma série 
de procedimentos que, adequadamente empregados, 
conferem qualidade ao serviço. Entretanto, existem outros 
fatores relacionados à processualística penal que influenciam 
em sua qualidade e que, por isso, são considerados 
importantes focos de estudo para a melhoria desse serviço. 
O objetivo maior da perícia criminal é caracterizar o delito e, 
se possível, identificar o autor do fato. Para isso, utiliza um 
conjunto de procedimentos científicos relacionados à 
elucidação de um evento delituoso. Acerca desses 
procedimentos em local de crime, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A cadeia de custódia é o local utilizado para guardar e 

documentar as evidências usadas em processos 
judiciais. 

(B) A cadeia de custódia inicia-se no laboratório de 
análise, após o registro do material, quando, então, o 
perito criminal analisa e procede à prova pericial 
científica.  

(C) A qualidade desses procedimentos depende de uma 
série de cuidados a serem tomados, desde a 
requisição de exame pericial até a análise do laudo 
pericial por parte da autoridade judiciária. Faz-se 
necessário então entender sobre a cadeia de custódia. 
A legislação brasileira não contém sistematicamente a 
cadeia de custódia de forma precisa. 

(D) Somente alguns procedimentos relacionados à 
evidência, como a coleta, exigem cuidados e condições 
mínimas de segurança. 

(E) Não é necessário que se estabeleça um controle sobre 
as fases iniciais desses processos.  

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Um dos aspectos mais desafiadores da prática forense é a 
manutenção da cadeia de custódia durante todas as suas 
fases, com ênfase em acondicionamento, transporte e 
entrega da amostra, pois essas fases se referem ao decurso 
de tempo em que a evidência é manuseada, incluindo-se 
também aí cada pessoa que a manuseou. Acerca desse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É imperativo que a evidência seja tratada pelo máximo 

de pessoas necessárias para a conclusão da análise 
forense. 

(B) Para cada uma das etapas da cadeia de custódia, não 
há necessidade de ser feito registro, pois não há 
dúvida em relação ao tratamento e à manipulação dos 
vestígios, caso haja confronto com declarações de 
pessoas envolvidas na investigação. 

(C) A adoção de numeração única para cada espécime ou 
elemento de prova a ser definida no momento da 
entrada no centro de custódia e a manutenção daquela 
numeração inicial podem ser um sistema funcional 
para a retirada da cadeia de custódia. 

(D) Cada vez que um caso criminal for iniciado, vários 
arquivos do mesmo caso deverão ser criados, com a 
finalidade de conter a documentação desse arquivo 
pelo espaço de tempo requerido pela lei prevalente. 

(E) A cadeia de custódia ideal é aquela que envolve dois 
indivíduos: uma pessoa que coleta e transporta a 
evidência, e outra que a analisa. 

 

QUESTÃO 3 _____________________________________ 

 

Local do crime não se constitui apenas a região onde o fato 

tenha sido constatado, mas todo e qualquer local onde 

existam vestígios relacionados com o evento, que sejam 

capazes de indicar uma premeditação do fato ou uma ação 

posterior para ocultar provas, que seriam circunstâncias 

qualificadas do crime em investigação. Acerca desse tema, 

julgue os itens a seguir. 

 

 

I Em algumas situações, a área de interesse policial 

pode ser limitada a um pequeno cômodo de uma casa; 

a equipe policial deve considerar o local do crime uma 

área menos abrangente, cujos elementos materiais, às 

vezes despercebidos, tornam-se importantes vestígios 

para o laudo pericial. 

II Para que seja obtido resultado conclusivo oriundo de 

levantamento de locais de crime, é de pouca 

importância a preservação da área a ser examinada e 

dos itens relacionados com o evento ocorrido (objetos 

diversos, manchas, cheiros etc.). 

III Em alguns casos, é possível detectar a não 

preservação do local, devido à impossibilidade de 

certos vestígios terem sido posicionados, em um 

movimento impensado da vítima e(ou) do autor para o 

ponto em que tenha sido encontrado, quando dos 

exames periciais. Em caso de adulteração, o perito 

sempre poderá determinar as circunstâncias em que 

tenha ocorrido o fato delituoso e retornar as peças aos 

seus locais de origem. 

IV  A boa preservação do local de crime dará suporte aos 

peritos para efetuar o seu trabalho da melhor maneira 

possível, para que se possa chegar de modo mais 

abrangente e concreto às circunstâncias e a autoria do 

crime, e para que se possa instruir, da melhor maneira 

possível, os inquéritos policiais, que são a peça 

administrativa que dará início à respectiva ação penal. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Nenhum item está certo. 

(B) Apenas um item está certo. 

(C) Apenas dois itens estão certos. 

(D) Apenas três itens estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Na definição técnica de cadeia de custódia, percebem-se 
duas ações específicas essenciais: manter e documentar. A 
esse respeito, julgue os itens que se seguem. 
 
I Distinguem-se dois tipos de cadeia de custódia de 

vestígios criminais ou elementos de prova 
técnica-científica — uma externa e outra interna. 

II A cadeia de custódia externa refere-se a todas as 
etapas envolvidas na análise dos vestígios nos 
laboratórios, até o momento em que os vestígios 
coletados ou apreendidos chegam ao centro de 
custódia dos órgãos periciais. 

III Na custódia externa, estão incluídas todas as etapas 
relacionadas à amostragem e ao processamento das 
análises referentes àquelas amostras submetidas à 
seleção e ao tratamento do vestígio ou do elemento de 
prova. 

IV  Essas ações são isoladas e não integradas, ou seja: 
para cada uma das etapas da cadeia de custódia, que 
visam à manutenção da integridade e da idoneidade do 
vestígio, haverá de se proceder à respectiva 
documentação, em que devem estar contidos os 
nomes ou iniciais dos indivíduos que coletam e 
tramitam os vestígios, de cada pessoa ou entidade que 
os tenha custodiado subsequentemente, a data em que 
os itens foram coletados ou transferidos, o nome do 
órgão e da autoridade requisitante, o número da 
ocorrência, do inquérito ou do processo (se nesta fase 
existirem), o nome da vítima ou do suspeito e uma 
breve descrição do item. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nenhum item está certo. 
(B) Apenas um item está certo. 
(C) Apenas dois itens estão certos. 
(D) Apenas três itens estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 
 
QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Em relação à estrutura organizacional da Superintendência 
de Polícia Técnico-Científica (SPTC), é correto afirmar que 
 
(A) a SPTC está vinculada à Secretaria da Justiça, com 

suas quatro gerências e suas treze unidades 
complementares descentralizadas (núcleos regionais). 

(B) a SPTC está vinculada à Diretoria-Geral da Polícia 
Civil, com suas divisões, institutos e circunscrições 
regionais. 

(C) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança 
Pública, incluindo os seus três institutos e suas doze 
unidades complementares descentralizadas (núcleos 
regionais). 

(D) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança 
Pública, com seus quatro institutos e suas treze 
unidades complementares descentralizadas (núcleos 
regionais). 

(E) a SPTC está vinculada à Secretaria da Segurança 
Pública, com suas quatro Gerências e suas quatorze 
unidades complementares descentralizadas (núcleos 
regionais). 

QUESTÃO 6 _____________________________________ 
 
O Instituto Médico Legal apresenta as seguintes seções: 
 
(A) Seção do Cadáver Ignorado, Seção de Antropologia 

Forense e Odontologia Legal, Seção de Psiquiatria 
Forense, Seção de Patologia Forense, Seção de 
Controle de Exames e outras. 

(B) Seção de Evidências Diversas, Psiquiatria Forense, 
Patologia Forense, Antropologia Forense, Seção de 
Fonética Forense e outras. 

(C) Seção de Identificação Humana, Seção de Apoio 
Psicológico, Seção de Papiloscopia, Seção de Balística 
e outras. 

(D) Comissão de Controle de Infecções, Cartório, Plantão, 
Informática Forense, Arquivo, Seção de 
Documentoscopia e outras. 

(E) Seção de Meio Ambiente, Seção de Biologia/DNA, 
Seção de Química Forense, Seção de Patologia 
Forense, Seção de Controle de Exames e outras. 

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________ 
 
Criminalística é a disciplina que tem como objetivo o 
reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais 
extrínsecos, relativos ao crime ou à identidade do criminoso; 
esse conceito de criminalística foi dado por 
 
(A) José Del Picchia. 
(B) Hans Gross. 
(C) Astolfo Tavares Paes. 
(D) Paolo Zachias. 
(E) José Lopes Zarzuela. 
 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________ 
 
Provar se houve ou não a infração penal, demonstrar a ação 
do sujeito ativo na ação penal, fornecer subsídios de 
conhecimento técnico, científico e artísticos necessários à 
tipificação penal, comprovar o nexo de causalidade entre o 
sujeito ativo e a infração penal trata-se de 
 
(A) requisição de exames de corpo de delito. 
(B) modalidades de exames de corpo de delito. 
(C) isolamento e preservação de local de crime. 
(D) importância do exame de corpo de delito. 
(E) classificação de local de crime. 
 
 
QUESTÃO 9 _____________________________________ 
 
Entre as modalidades de exames de corpo de delito 
realizados por Peritos Criminais, incluem-se 
 
(A) desmoronamentos, lesões corporais, acidentes de 

trabalho. 
(B) incêndios, arrombamentos, conjunções carnais. 
(C) crimes contra a pessoa, biológicos, exumações. 
(D) crimes de trânsito, grafotécnicos, toxicológicos. 
(E) necroscópicos, embriaguês, explosão. 
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QUESTÃO 10 ____________________________________  
 
Qual tipo de perícia busca a identificação das pessoas 
mediante estudo das impressões papilares? 
 
(A) Engenharia Legal 
(B) Entomologia 
(C) Papiloscopia 
(D) DNA 
(E) Documentoscópia 
 
 
QUESTÃO 11 ____________________________________  
 
A violência pode ser efetiva ou presumida em casos de 
estupro. Não se caracteriza como violência presumida a 
situação em que  
 
(A) ocorre conjunção carnal com menor de 14 anos  que 

de longa data se prostituía. 
(B) maior de 14 anos que tenha sofrido ameaça com uma 

faca por seu agressor enquanto laborava em uma loja 
como vendedora. 

(C) mulher excepcional que laborava como doméstica e o 
agressor tenha se revelado apenas após essa mulher 
ser submetida a vários exames psicológicos, pois se 
tratava de seu tutor. 

(D) mulher em coma em UTI que se apresente grávida. 
(E) ancião tetraplégico que tenha sofrido violência sexual 

no ambiente familiar, juntamente com múltiplos 
espancamentos. 

 
 
QUESTÃO 12 ____________________________________  
 
Com relação aos procedimentos aceitáveis no exame 
ginecológico-pericial para constatação da integridade ou não 
do hímen e de sua caracterização, assinale a alternativa 
incorreta . 
 
(A) Pinçamento da porção medial dos lábios genitais, com 

os dedos polegares e médio, tracionando nos sentidos 
distal e lateral da vagina, com o propósito de distender 
o hímen e visualizá-lo, possibilitando o exame de suas 
bordas e possíveis traumas. 

(B) Uso de fina haste flexível para exploração das margens  
e da borda livre da membrana himenal, diferenciando 
roturas incompletas de entalhes. 

(C) Uso de colposcópio e luz ultravioleta para lesões que 
não são visíveis à vista desarmada e lesões com 
cicatrização recente apresentando aspecto arroxeado e 
antigas com aspecto amarelo nacarado. 

(D) Exame especular e toque ginecológico, para evidenciar 
possíveis lesões intravaginais e de fundo de saco de 
douglas, em situações de extenso sangramento 
ginecológico. 

(E) De preferência, deve-se realizar o exame himenal à luz 
do dia e com auxílio de luz artificial. Já a coleta de 
material para pesquisa de espermatozoides ou outras 
substâncias e células, deve ser realizada o mais rápido 
possível, não importando a luminosidade, e sim a 
grande vulnerabilidade dos vestígios. 

QUESTÃO 13 ____________________________________ 
 
Na perícia médico-legal de parto, após vários meses, não  
são sinais sugestivos desse fato,  
 
(A) carúnculas mirtiformes. 
(B) cicatrizes perineais e da fúrcula vulvar. 
(C) orifício interno do colo uterino se apresentando com 

óstio transversal e fissuras . 
(D) presença de cicatrizes sugestivas de estrias na região 

infraumbilical, coxas e regiões glúteas. 
(E) prolapso das paredes anterior e posterior da vagina. 
 
 
QUESTÃO 14 ____________________________________ 
 
É aborto do ponto vista médico-legal 
 
(A) morte de feto menor de 22 semanas, com peso menor 

de 550 g, intraútero. 
(B) morte fetal sem determinação da idade gestacional e 

do peso, extrauterina. 
(C) morte fetal, sem determinação da idade gestacional, 

intrauterina e que, por meio de docimásias, se 
comprove que não houve respiração. 

(D) morte neonatal, de feto maior que 500 g. 
(E) morte embrionária, em gestação a termo, intraútero. 
 
 
QUESTÃO 15 ____________________________________ 
 
A respeito da necropsia médico-legal, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A prática de necropsia forense fornece ao perito 

médico-legal a capacidade de esclarecer situações no 
campo da investigação criminal, utilizando-se de 
técnicas com fundamentação científica, além de 
interpretações intuitivas e informações de 
testemunhas. 

(B) Cadáveres encontrados na fase gasosa da putrefação, 
com histórico de doença prévia e sem indícios de 
morte violenta são de responsabilidade do S.V.O. 

(C) O artigo 162 do CPP, que dispõe sobre necropsias nos 
casos de morte violenta, regulamenta que bastará o 
simples exame externo do cadáver, quando as lesões 
externas permitirem precisar a causa da morte e não 
houver necessidade de exame interno para verificação 
de alguma circunstância. 

(D) O dispositivo referido no art. 162 do CPP autoriza à 
pessoa do perito criminal a dispensa do exame interno 
do cadáver, visto que as evidências das lesões 
externas e a perícia detalhada do local do óbito 
permitem identificar a causa jurídica da morte. 

(E) As consideradas “mortes evidenciadas” para a ciência 
médico-legal, por exemplo, o despotejamento de um 
corpo por acidente ferroviário, uma decapitação, uma 
carbonização total ou um esmagamento crânio-facial 
dão ao perito a certeza da causa mortis e de sua 
natureza jurídica. 
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QUESTÃO 16 ____________________________________  
 
Com relação às lesões do cranioencefálico, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) As fraturas basilares tipicamente sucedem um impacto 

frontal e são relativamente fáceis de serem detectados 
ao exame post mortem. 

(B) Os termos concussão e lesão axonal difusa podem ser 
utilizados em necropsias médico-legais como 
sinônimos. 

(C) As lesões cerebrais em golpe e em contra-golpe são 
tipos de fraturas e podem estar presentes em 
combinação, no mesmo caso. 

(D) A hipertensão arterial é a causa mais comum de 
hemorragia espontânea na intimidade do parênquima 
cerebral. 

(E) As hemorragias intraventriculares são mais frequentes 
em traumas cranioencefálicos fechados. 

 
 
QUESTÃO 17 ____________________________________  
 
Dos diversos métodos de identificação comparativos, aquele 
que envolve o estudo dos detalhes anatômicos presentes 
nos lábios é denominado 
 
(A) rugoscopia palatina. 
(B) queiloscopia. 
(C) podoscopia. 
(D) papiloscopia. 
(E) odontologia legal. 
 
 
QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
Um dos parâmetros para a estimativa da idade em ossadas 
de indivíduos adultos faz-se com o uso da análise de 
presença e localização de pontes de tecido ósseo na região 
das suturas cranianas. Em regra, quanto mais fechadas as 
suturas, mais velho é o indivíduo. A sutura que possui a 
tendência a se fechar mais tardiamente é a 
 
(A) coronal – frontoparietal. 
(B) escamosa – temporoparietal. 
(C) sagital – interparietal. 
(D) lambdoidea – parietoccipital. 
(E) zigomaticotemporal. 
 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________  
 
Os dentes podem servir como fonte de material biológico 
para a realização de eventual exame de DNA, caso não haja 
documentação odontológica viável para confronto. 
Sabendo-se que, entre os diversos tecidos que compõem um 
dente há um que é praticamente composto por tecido 
mineralizado e, portanto, as chances de se extrair DNA 
seriam inviáveis, assinale a alternativa que contém essa 
camada dentária. 
 
(A) Esmalte 
(B) Dentina 
(C) Cemento 
(D) Polpa 
(E) Ligamento periodontal 

QUESTÃO 20 ____________________________________ 
 
Analisando-se uma mandíbula humana, foram constatadas 
diversas ausências dentárias; em uma delas, o alvéolo 
apresentava-se vazio e com os septos ósseos 
interradiculares proeminentes e conservados. Essa situação 
representa 
 
(A) uma perda dentária antiga, acontecida em vida cerca 

de 6 meses antes da morte. 
(B) uma perda dentária recente, acontecida em vida e 

decorrente de traumatismo. 
(C) uma perda dentária recente, pós-morte com evidências 

de traumatismo. 
(D) uma perda dentária recente, pós-morte e sem sinais de 

traumatismo.  
(E) tanto uma perda dentária antiga quanto pós-morte. 
 
 
QUESTÃO 21 ____________________________________ 
 
Em uma marca de mordida presente em um cadáver, o 
material biológico presente na saliva do agressor pode ser 
coletado na superfície da pele por meio da técnica do swab 
duplo. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém o 
material que frequentemente é pesquisado na saliva do 
agressor com a finalidade de se obter material para DNA. 
 
(A) enzimas 
(B) fragmentos dentários 
(C) fibras musculares 
(D) células descamadas da mucosa bucal 
(E) leucócitos 
 
 
QUESTÃO 22 ____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Resultados positivos para pesquisa de 

espermatozoides são encontrados na maioria dos 
swabs coletados até 2 dias e ocasionalmente até 3 
dias. Portanto, preconiza-se coleta de material com a 
data limite de três dias.  

(B) A observação de uma mancha branco-amarelada, 
ressecada, granulosa, descamativa, fluorescente com 
uso da lâmpada de Wood na pele na porção medial da 
coxa esquerda de uma vítima comprova presença de 
esperma, portanto sinais de atentado ao pudor.  

(C) O Ph ácido vaginal protege as amostras de swabs 
coletadas em fundo de saco vaginal da ação de fungos 
e bactérias. 

(D) Testes químicos e imunológicos são importantes, pois, 
apesar de a quantidade de espermatozoides presentes 
no ejaculado ser grande, com certa frequência não são 
detectados microscopicamente. Entre os testes 
químicos, destaca-se a determinação do PSA. 

(E) A fluorescência do esperma à lâmpada de Wood é 
altamente específica, pois quaisquer outros fluidos do 
organismo não são capazes de ter suas moléculas 
excitadas por tal comprimento de onda.  
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QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em cadáveres com suspeita de envenenamento, 

colhem-se estômago com conteúdo, fragmento de 
fígado, uma parte de um dos pulmões, porção de um 
dos rins, bexiga, acondicionados em saco plástico, 
conservados em formol, se não puderem ser 
encaminhados imediatamente ao laboratório. 

(B) Quanto maior a quantidade de hemáceas, maior será a 
quantidade de material genético e, portanto, melhor 
será a qualidade da mostra para testes de identificação 
por DNA. 

(C) Amostras de urina para toxicológico devem ser 
coletadas em um volume de 50 ml e armazenadas à 
temperatura de -20 ºC. Já para as amostras de sangue 
para toxicológico, procede-se à coleta preenchendo um 
pequeno frasco tipo Ependorf; o processo de 
conservação é o mesmo. 

(D) Ao proceder à coleta de amostras para identificação 
por DNA, deve-se privilegiar sangue, mas nos 
cadáveres em decomposição ou carbonizados, nos 
quais o sangue não esteja disponível, proceder à 
coleta de amostras de fragmentos de tecidos na 
seguinte ordem: músculo cardíaco, terço superior do 
fêmur, baço e, em último caso, fígado. 

(E) Para amostras a serem coletadas em crimes sexuais, 
na região anal, deve-se proceder à coleta de 1 swab 
interno e duas lâminas (esfregaço). 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 
Acerca de toxicologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os carbamatos têm seus efeitos principais devido à 

inibição da colinesterase plasmática, e o seu 
representante mais conhecido é o chumbinho, muito 
empregado em suicídios.  

(B) Drogas psicoanalépticas são aquelas que provocam 
diminuição da atividade cerebral, das tensões. Como 
exemplo: álcool e barbitúricos. 

(C) São exemplos de drogas psicodislépticas: maconha, 
álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos, LSD. 

(D) É possível detectar presença de álcool apenas no ar 
exalado, sangue e urina. 

(E) Crise de abstinência é o nome dado ao conjunto de 
alterações orgânicas provocadas após retirada abrupta 
de droga utilizada em quantidade e frequência 
elevadas. Tanto na dependência física quanto na 
psíquica, observa-se tal fenômeno. 

 
 
QUESTÃO 25 ____________________________________  
 
Qual o sinal mais indicativo de ocorrência intra-vitam? 
 
(A) Presença de sangue na cavidade toracoabdominal. 
(B) Presença de pequenos coágulos no sangue cavitário. 
(C) Petéquias. 
(D) Coágulos aderidos. 
(E) Miose. 

QUESTÃO 26 ____________________________________ 
 
Dos fenômenos conservadores, qual exige processo prévio 
de putrefação? 
 
(A) Mumificação 
(B) Saponificação 
(C) Petrificação 
(D) Corificação 
(E) Fossilização 
 
 
QUESTÃO 27 ____________________________________ 
 
A constatação de rigidez muscular nos membros inferiores 
precedendo aos superiores 
 
(A) pode ser consequência de esforço físico intenso. 
(B) ocorre nos enforcamentos com suspensão completa. 
(C) ocorre em qualquer tipo de asfixia. 
(D) resulta do trauma que ocorre nas pernas. 
(E) somente se verifica após mobilização prévia dos 

membros superiores. 
 
 
QUESTÃO 28 ____________________________________ 
 
A que se pode atribuir a emissão pós mortem de esperma? 
 
(A) Atividade sexual imediatamente antes do decesso. 
(B) Sinal imediato de morte. 
(C) Sinal consecutivo de morte. 
(D) Sinal tardio de morte. 
(E) Morte por asfixia mecânica. 
 
 
QUESTÃO 29 ____________________________________ 
 
Cadáver com sulco de escoriação pardo avermelhado, único, 
infra-hioide, horizontalizado, profundidade uniforme, sugere 
 
(A) asfixia por estrangulamento, cuja causa jurídica mais 

comum é suicídio. 
(B) asfixia por enforcamento, cuja causa jurídica mais 

comum é homicídio. 
(C) asfixia por estrangulamento, cuja causa jurídica mais 

comum é homicídio. 
(D) asfixia por enforcamento, cuja causa jurídica mais 

comum é suicídio. 
(E) asfixia por enforcamento, cuja causa jurídica mais 

comum é acidental. 
 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________ 
 
Acerca das asfixias por afogamento, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Acima de um terço dos casos dá-se por afogados 

brancos. 
(B) As lesões produzidas pela fauna aquática apresentam 

sinais vitais. 
(C) A mancha verde abdominal é o sinal tardio de 

aparecimento mais precoce. 
(D) O cogumelo de espuma é exclusivo dos afogamentos 

em água doce. 
(E) Caracteriza-se pela presença de manchas de Paltauf. 
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QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
Os sinais de Amussat e Friedberg são encontrados nas 
asfixias por 
 
(A) afogamento. 
(B) soterramento. 
(C) sufocação direta. 
(D) sufocação indireta. 
(E) constrição cervical. 
 
 
QUESTÃO 32 ____________________________________  
 
A causa mortis dos supliciados por crucificação é atribuída a 
 
(A) sufocação indireta. 
(B) sufocação direta. 
(C) desidratação. 
(D) desnutrição. 
(E) edema pulmonar. 
 
 
QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
Em relação às asfixias por constrição cervical, é correto 
afirmar que 
 
(A) a fratura do osso hioide é o achado mais frequente em 

todos os casos. 
(B) o sulco do enforcamento só se produz nas suspensões 

completas. 
(C) o achado de sulco horizontal afasta a possibilidade do 

enforcamento. 
(D) a presença de lesões com aspecto petequial indica que 

estas foram produzidas em vida. 
(E) os enforcados com a face pálida sugerem constrição 

mais forte. 
 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________  
 
Após sofrer agressão com um tapa no rosto, observou-se 
vermelhidão local, que desapareceu após transcurso de 
minutos, pouco depois do exame pericial. No laudo, o legista 
consignará 
 
(A) lesão corporal de natureza leve. 
(B) lesão corporal de natureza levíssima. 
(C) vias de fato. 
(D) injúria. 
(E) ausência de lesão corporal. 
 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________  
 
Vítima de agressão com instrumento de ação contundente, 
sofre fratura dos ossos do antebraço que certamente a 
incapacitará por mais de trinta dias. Em relação ao exame 
complementar, é correto afirmar que 
 
(A) deverá ser realizado trinta dias após o exame inicial. 
(B) deverá ser realizado trinta dias após o evento. 
(C) deverá ser realizado quando o perito determinar. 
(D) deverá ser realizado quando o juiz determinar. 
(E) não há necessidade do exame pelo prognóstico da 

lesão. 

QUESTÃO 36 ____________________________________ 
 
Vitriolagem consiste em 
 
(A) jogar ácido ou substância cáustica na vítima para 

deformá-la. 
(B) ministrar vidro moído misturado ao alimento. 
(C) jogar água fervente na vítima. 
(D) utilizar vidro como instrumento lesivo de ação cortante. 
(E) arremessar a vítima contra uma janela de vidro.  
 
 
QUESTÃO 37 ____________________________________ 
 
Os sinais de Benassi e de Bonnet são encontrados nos(as) 
 
(A) asfixias por sufocação. 
(B) lesões do crânio produzidas por PAF. 
(C) feridas contusas. 
(D) casos de intoxicação por fósforo. 
(E) casos de carbonização. 
 
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________ 
 
A solicitação de quesito adicional pode ser feita 
 
(A) pelo juiz; pelo escrivão e pelo promotor. 
(B) pelo promotor; pelo delegado de polícia e pelo 

escrevente da justiça. 
(C) pelo delegado de polícia; pelo promotor e pelo 

secretário da segurança. 
(D) pelo oficial PM sindicante; pelo juiz; pelo perito 

criminal. 
(E) pelo juiz; pelo delegado; pelo oficial PM sindicante. 
 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________ 
 
No exame psiquiátrico do suposto autor de crime psicótico, 
os quesitos a serem respondidos são elaborados 
 
(A) previamente, mediante modelos. 
(B) pelo Juiz. 
(C) pelo Ministério Público. 
(D) pelo Delegado. 
(E) pelo próprio Psiquiatra Forense. 
 
 
QUESTÃO 40 ____________________________________ 
 
Em ato de necropsia em vítima de múltiplas lesões por arma 
de fogo, os projéteis encontrados no cadáver  
 
(A) deverão ser acondicionados em material apropriado e 

separados por calibre/tamanho e remetidos para a 
delegacia. 

(B) deverão ser acondicionados em material apropriado e 
separados por calibre/tamanho e enviados para 
balística. 

(C) deverão ser acondicionados em material apropriado e 
separados por local em que foram extraídos e enviados 
para balística. 

(D) deverão ser acondicionados todos juntos em material 
apropriado para evitar extravio dos mesmos e remetido 
para balística. 

(E) só deverão ser acondicionados após autorização da 
autoridade policial para serem extraídos. 


