
Provas Objetiva e Discursiva

INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

102

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (SEGPLAN)

POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
DO ESTADO DE GOIÁS

MÉDICO LEGISTA
DE 3.ª CLASSE  

?

?

?Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado de sua folha de respostas, 

com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘Todas as coisas são metáforas.’’

?

?

?

?

?

?

?

Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém 60 

(sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes 

à prova objetiva, e a prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, 

tenha qualquer defeito e(ou) apresente alguma divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao 

chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja 

algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na folha de respostas.

Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. Na duração das provas, 

está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao 

preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo.

Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada 

com material transparente.

É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro 

meio, que não os permitidos.

Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de respostas e sua folha de texto 

definitivo e retirar-se da sala.

Você só poderá levar este caderno de questões após 4 (quatro) horas do início das provas.

Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e sua folha de texto 

definitivo e deixe o local de provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente 

caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das 

suas provas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Texto para responder às questões de 1 a 4. 
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A utilização de técnicas específicas voltadas para a 

elucidação de crimes e para o indiciamento de criminosos 

remonta a épocas pré-científicas. Um exemplo do uso da 

habilidade e imaginação individual relacionado à resolução 

de crimes pode ser vislumbrado em Daniel: no século  

VI a.C., Daniel, com grande perícia, foi capaz de provar ao 

rei da Babilônia, Ciro, o Persa, que as oferendas prestadas 

ao ídolo Bel eram, na verdade, consumidas pelos 

sacerdotes e seus familiares; para tanto, Daniel fez que 

espalhassem cinzas por todo o piso do templo, onde eram 

colocadas diariamente oferendas; no dia posterior, 

verificaram que, apesar de a porta continuar lacrada, 

pegadas compatíveis com a dos sacerdotes eram 

observadas no chão e que as oferendas haviam sido 

consumidas. Já no século III a.C., há a clássica história do 

Princípio de Arquimedes. Conta Vitrúvio que o rei Hierão de 

Siracusa mandou fazer uma coroa de ouro. Entretanto, 

quando a coroa foi entregue, o rei suspeitou que o ouro 

fora trocado por prata. Para solucionar tal dúvida, o rei 

pediu que Arquimedes investigasse o fato. Arquimedes 

pegou uma vasilha com água e, mergulhando pedaços de 

ouro e prata do mesmo peso da coroa, verificou que o ouro 

não fazia a água subir tanto quanto a prata. Por fim, 

inseriu a coroa, que, por sua vez, elevou o nível da água 

até a altura intermediária, tendo constatado então que a 

coroa havia sido feita com uma mistura de ouro e prata. 

Assim, desvendou-se a fraude e desmascarou-se o 

artesão. Outro caso que ilustra a fase pré-científica da 

criminalística é encontrado em informes da antiga Roma 

descritos por Tácito: Plantius Silvanus, sob suspeita de ter 

jogado sua mulher, Aprônia, de uma janela, foi levado à 

presença de César, que, por sua vez, foi examinar o quarto 

do suposto local do evento e encontrou sinais certos de 

violência. O relato deixa claro que, desde a Antiguidade, 

foram desenvolvidos técnicas e exames com o intuito de 

solucionar crimes.  
 

Rodrigo Grazinoli Garrido e Alexandre Giovanelli. Criminalística: 

origem, evolução e descaminhos. In: Cadernos 
de Ciências Sociais Aplicadas, n.º 5/6, Vitória 

da Conquista: Bahia, 2009 (com adaptações). 

 

QUESTÃO 1 ________________________________  

 

Conclui-se do texto que 

 

(A) Daniel, um homem de muita “imaginação individual”, 

inventou que os sacerdotes consumiam as oferendas 

deixadas ao ídolo Bel. 
(B) o caso investigado por Arquimedes é posterior ao caso 

investigado por Daniel. 
(C) a suspeita do rei Hierão foi totalmente confirmada por 

Arquimedes. 
(D) César acreditava ser legítimo o emprego de violência 

no caso por ele examinado. 
(E) o povo da antiga Roma foi informado por Tácito a 

respeito do caso investigado por César. 
 

QUESTÃO 2 ________________________________  

 

Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do 

texto, o período “Para solucionar tal dúvida, o rei pediu que 

Arquimedes investigasse o fato” (linhas 19 e 20) poderia ser 

reescrito da seguinte forma: 

 

(A) O rei, com o objetivo de solucionar tal dúvida, 

pediu a Arquimedes que investigasse o fato. 
(B) Para Arquimedes solucionar tal dúvida, o rei 

pediu-o para investigar o fato. 
(C) Para que se solucionasse a dúvida, o rei  

pediu-lhe para Arquimedes investigar o fato. 
(D) O rei pediu à Arquimedes, visando solucionar tal 

dúvida, que o fato fosse investigado. 
(E) Foi pedido a Arquimedes pelo rei que o fato se 

investigasse para solucionar tal dúvida. 

QUESTÃO 3 ________________________________  

 

Em relação ao emprego dos sinais de pontuação, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Os dois pontos foram empregados no texto, em ambas 

as ocorrências, à linha 5 e à linha 30, para introduzir 

os membros de uma enumeração.  
(B) O termo “Ciro” (linha 7) está empregado entre 

vírgulas por exercer a função de aposto de “Babilônia” 

(linha 7). 
(C) Seria mantido o sentido original do texto, caso a 

vírgula empregada logo após “templo” (linha 10) fosse 

suprimida. 
(D) Seria mantida a correção gramatical do texto se fosse 

empregada vírgula logo após “Vitrúvio” (linha 16) e se 

o restante do período, iniciado por “que” viesse entre 

aspas, de modo a indicar tratar-se de discurso 

indireto.  
(E) A inserção de vírgula logo após “exames” (linha 35) 

alteraria as relações sintáticas entre os termos da 

oração em que essa palavra se encontra. 
 

 

QUESTÃO 4 ________________________________  

 

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) O vocábulo “relacionado” (linha 4) foi empregado no 

masculino singular para concordar com “Um exemplo” 

(linha 3). 
(B) O sujeito de “espalhassem” (linha 10), que está 

elíptico, refere-se a “sacerdotes e seus familiares” 

(linha 9). 
(C) A forma verbal “haviam” (linha 14) é, na oração em 

que ocorre, um verbo auxiliar que participa na 

formação de um tempo composto. 
(D) Logo após o termo “a prata”, em “verificou que o ouro 

não fazia a água subir tanto quanto a prata” (linhas 22 

e 23), subentende-se a elipse do verbo subir.  
(E) A perífrase verbal “foi examinar” (linha 32) expressa 

uma ideia de continuidade da ação verbal. 
 

 

QUESTÃO 5 ________________________________  

 

Com base no previsto no Manual de Redação da 

Presidência da República, assinale a alternativa correta a 

respeito da redação de correspondência oficial. 

 

(A) Em uma correspondência enviada a Senador da 

República, deve-se empregar o seguinte vocativo: 

Excelentíssimo Senhor Senador. 
(B) A forma de tratamento adequada a uma 

correspondência oficial encaminhada a um delegado 

de polícia é a seguinte: Doutor Delegado de Polícia. 
(C) Ao encaminhar um documento oficial ao secretário de 

Segurança do estado, o perito criminal deve utilizar o 

seguinte fecho: Atenciosamente. 
(D) Decorre, entre outros aspectos, do próprio assunto 

das correspondências oficiais o fato de elas 

caracterizarem-se pela impessoalidade. 
(E) O memorando é a modalidade de comunicação 

adequada à comunicação dirigida, pela Administração, 

aos administrados. 
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QUESTÃO 6 ________________________________  

 

Uma rede de computadores é uma combinação de hardware 

e software que envia dados de um local para outro. Uma 

categoria de redes de computadores, que abrange uma área 

dentro de uma cidade ou de um município, projetada para 

atender clientes que precisam de conectividade de alta 

velocidade e cujas extremidades abrangem uma cidade 

inteira ou parte dela denomina-se 

 

(A) WAN. 

(B) Ethernet. 

(C) LAN. 

(D) ARPANET. 

(E) MAN. 

 

 

QUESTÃO 7 ________________________________  

 

Criptografia é a ciência de transformar mensagens para 

ocultar seu significado de intrusos. Considerando essa 

informação, assinale a alternativa que apresenta a técnica 

de criptografia que utiliza a chave pública para codificar as 

mensagens. 

 

(A) cifragem de chave simétrica 

(B) hashing 

(C) estaganografia 

(D) cifragem de chave assimétrica 

(E) assinatura digital 

 

 

QUESTÃO 8 ________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a extensão do formato 

de arquivo usado para modelo de documentos no Ambiente 

BROffice. 

 

(A) OTT 

(B) TXT 

(C) DOT 

(D) PDF 

(E) DOTX 

QUESTÃO 9 ________________________________  

 

Os solos do cerrado do Centro-Oeste foram 

considerados, até o final dos anos 1960, impróprios para a 

agricultura. De fato, é mínima a quantidade de solos com 

boa fertilidade natural. A pesquisa científica, entretanto, 

tornou os latossolos – que no Centro-Oeste ocupam 90 

milhões de hectares (15 milhões em Goiás) – a área mais 

propícia para as culturas de grãos: solos profundos, bem 

drenados, com inclinações normalmente inferiores a 3%. 

São áreas privilegiadas para expansão da agricultura 

especializada em grãos pela facilidade que oferecem à 

mecanização.   

 
Internet: <www.seplan.go.gov.br>. Acesso em 18/12/2014 

(com adaptações). 

 

Tendo o texto apenas como referência inicial e analisando o 

quadro físico do estado de Goiás, é correto afirmar que 

 

(A) se encontra referência, no texto, ao processo de 

lixiviação, técnica desenvolvida pela Embrapa e que 

permitiu o excepcional aproveitamento econômico do 

cerrado a partir da década de 1970. 

(B) o território goiano é banhado por rios que integram 

três grandes bacias hidrográficas brasileiras: a do 

Tocantins/Araguaia, a do São Francisco e a do Paraná. 

(C) as porções mais elevadas do relevo, como a Serra 

Geral de Goiás, não exercem o papel de divisores de 

águas, diferentemente do que ocorre em outros 

estados. 

(D) a ocorrência de quatro estações bem definidas 

contribui significativamente para a grande 

biodiversidade do cerrado, que só é superada, nesse 

quesito, pela Amazônia. 

(E) as características dos latossolos descritas no 

fragmento aplicam-se adequadamente a toda a área 

de cerrado do estado de Goiás. 

 

 

QUESTÃO 10 _______________________________  

 

Acerca da história política e econômica de Goiás, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Imediatamente após a Revolução de 1930, o primeiro 

governador eleito por Goiás foi Pedro Ludovico 

Teixeira, que se notabilizou por promover a reabertura 

do Congresso estadual. 

(B) A transferência da capital estadual, da cidade de Goiás 

para Goiânia, já estava prevista na primeira 

constituição republicana do estado, em 1891. 

(C) Desde 1967, nenhuma mulher foi eleita deputada 

estadual em Goiás, situação que mudaria apenas em 

1982, uma vez que a legislação federal impedia a 

participação de candidatos do sexo feminino, condição 

alterada pela Constituição Federal de 1979. 

(D) O desmembramento de Tocantins do antigo território 

goiano foi decorrência de um movimento político 

recente, surgido apenas no contexto da Assembleia 

Constituinte de 1988 e concretizado em 1.º de janeiro 

de 1989. 

(E) A transferência da capital, realizada na década de 

1930, representou, entre outros aspectos, uma 

ruptura nas relações de poder no estado e uma nova 

tendência econômica. 

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/down/godados2012.pdf
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QUESTÃO 11 _______________________________  
 

César, Lauro e Pedro, peritos criminais, têm, cada um deles, 
uma única formação de nível superior, nas áreas de Direito, 
Psicologia e Sociologia, não necessariamente nessa ordem. 
Sabe-se que um deles é perito criminal externo (PCE), outro 
é perito criminal laboratorial (PCL) e o terceiro, perito 
contábil (PC). Sabe-se também que: 
 

1) o PCE é advogado; 
2) Pedro é sociólogo; 
3) Pedro não é PCL; 
4) César não é advogado. 
 

Essas informações podem ser visualizadas na tabela a 
seguir, em que V na interseção de uma linha com uma 
coluna significa que a informação é verdadeira, e F, que a 
informação é falsa. 
 

 PCE PCL PC advogado psicólogo sociólogo 

César    F   

Lauro       

Pedro  F    V 

advogado V      

psicólogo       

sociólogo       
 

A partir do preenchimento completo da tabela, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) César é PCE. 
(B) Pedro é PC. 
(C) Lauro é PCL. 
(D) Lauro é PC. 
(E) Pedro é PCE e César é PC. 
 
QUESTÃO 12 _______________________________  
 

Considerando que P e Q sejam proposições simples e que os 
significados dos símbolos “P Q = P e Q”, “P→Q = se P, 

então Q” e “P↔Q = P se e somente se Q”, a partir da tabela 

abaixo, é possível construir a tabela-verdade da proposição 
P↔Q. 
 

P Q P→Q Q→P P↔Q 

V V    

V F    

F V    

F F    
 

Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta os 
elementos da coluna correspondente à proposição P↔Q, na 

ordem em que aparecem, de cima para baixo. 
 

(A) VFVF (B) FVFV (C) VVFF (D) VFFV (E) FFVV 

 
QUESTÃO 13 _______________________________  
 

Suponha que, dos 250 candidatos selecionados ao cargo de 
perito criminal: 
 

1) 80 sejam formados em Física; 
2) 90 sejam formados em Biologia; 
3) 55 sejam formados em Química; 
4) 32 sejam formados em Biologia e Física; 
5) 23 sejam formados em Química e Física; 
6) 16 sejam formados em Biologia e Química; 
7) 8 sejam formados em Física, em Química e em Biologia. 
 

Considerando essa situação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Mais de 80 dos candidatos selecionados não são físicos 
nem biólogos nem químicos. 

(B) Mais de 40 dos candidatos selecionados são formados 

apenas em Física. 
(C) Menos de 20 dos candidatos selecionados são 

formados apenas em Física e em Biologia. 
(D) Mais de 30 dos candidatos selecionados são formados 

apenas em Química. 
(E) Escolhendo-se ao acaso um dos candidatos 

selecionados, a probabilidade de ele ter apenas as 
duas formações, Física e Química, é inferior a 0,05. 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 14 _______________________________  
 

Acerca da nomeação, segundo o Estatuto do Servidor 
Público do estado de Goiás (Lei n.º 10.460/1988), assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O regulamento ou o edital do concurso indicará o 
respectivo prazo de validade, que não poderá ser 
superior a 4 anos, incluídas as prorrogações. 

(B) A substituição do servidor, em regra, será gratuita, 
ainda que o período da substituição exceda a 15 dias. 

(C) O servidor substituto perceberá, durante o tempo da 
substituição, além do vencimento ou da remuneração 

do cargo de que for titular efetivo, a diferença 
necessária para completar o vencimento do 
substituído, não podendo cumular a gratificação de 
representação ou por encargo de chefia respectiva. 

(D) A nomeação é a forma derivada de provimento de 
cargo público. 

(E) A nomeação para os cargos em comissão que, em 
virtude de lei, sejam de livre nomeação e exoneração 
recairá, preferencialmente, em funcionário público. 

 

QUESTÃO 15 _______________________________  
 

Quanto ao exame do corpo de delito, segundo o Código de 
Processo Penal (CPP), assinale a alternativa correta. 
 

(A) A única fórmula legal para preencher a falta do exame 
do corpo de delito é a colheita de depoimentos de 
testemunhas. 

(B) A confissão do réu pode suprir o exame do corpo de 
delito. 

(C) O exame do corpo de delito é a materialidade do 
crime, isto é, a prova de sua existência.  

(D) Inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, 
ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, não se 
pode suprir o exame de corpo de delito por testemunhas. 

(E) O exame de corpo de delito e outras perícias serão 
realizados por perito não oficial. 

 

QUESTÃO 16 _______________________________  
 

Acerca dos indícios, dos peritos e dos intérpretes, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Inexiste vedação legal para exercer a função de perito 
para quem tiver prestado depoimento no processo ou 
opinado anteriormente a respeito do objeto da perícia. 

(B) Os intérpretes não se equiparam aos peritos, haja 
vista possuírem funções diferentes no processo penal. 

(C) Às partes é permitido intervir na nomeação do perito. 
(D) As presunções e os indícios são provas diretas. 
(E) Indício é todo e qualquer fato, sinal, marca ou 

vestígio, conhecido e provado, que, por sua relação 
necessária ou possível com outro fato, que se 
desconhece, prova ou leva a presumir a existência 
deste último. 

 

QUESTÃO 17 _______________________________  
 

O levantamento e o transporte de materiais são objetos de 
regulamentação nas Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho n.º 11 e 17. Considerando essa 
informação, assinale a alternativa que está de acordo com 
essas Normas, cuja finalidade é a proteção à saúde do 
trabalhador. 
 

(A) Na operação manual de carga e descarga de sacos, 
em caminhão ou vagão, o trabalhador deverá ter o 
auxílio de equipamento como guindaste ou prancha. 

(B) A carga máxima permitida para levantamento e 
transporte manual de peso é de 60 kg para homens. 

(C) É proibido o transporte manual de sacos em pisos 
escorregadios ou molhados. 

(D) A carga máxima permitida para o levantamento e 
transporte manual de cargas para mulheres e 
trabalhadores menores de 18 anos de idade deve ser 
inferior à do homem, mas a quantidade máxima não é 
estabelecida por aquelas Normas Regulamentadoras.  

(E) O treinamento do trabalhador para realizar o 
transporte manual regular de cargas é optativo, mas, 
para operar equipamentos de transporte com força 
motriz própria ou motorizada, o trabalhador deve 
receber treinamento e ser habilitado.  

QUESTÃO 18 _______________________________  
 

A Norma Regulamentadora n.º 17 do Ministério do Trabalho 

e Emprego, sobre ergonomia, visa a estabelecer parâmetros 

que permitam a adaptação 

 

(A) do trabalhador às condições e às características do 

posto de trabalho, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto e de segurança e um desempenho 

eficiente. 

(B) das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto e de segurança e 

um desempenho eficiente. 

(C) do trabalhador às condições e às características do 

posto de trabalho, de modo a proporcionar um 

máximo de produtividade. 

(D) das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de desempenho. 

(E) do trabalhador às condições e às características do 

perfil profissiográfico do posto de trabalho, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto e de segurança e 

um desempenho eficiente. 

 

 

QUESTÃO 19 _______________________________  

 

Na ocorrência de uma morte violenta, acerca da metodologia 

de abordagem do exame de local, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) O croqui da cena do crime sempre deverá ser 

apresentado, independentemente da complexidade do 

local. 

(B) A busca de vestígios deve-se iniciar pelo exame do 

cadáver, com o objetivo de descrever a vítima, 

incluindo sexo, cor, fase cronológica (criança, jovem, 

adulto ou idoso), compleição física, comprimento e cor 

dos cabelos, cor dos olhos etc. 

(C) Deve-se evitar a realização da classificação e da 

tomada de medidas das lesões encontradas, com o 

intuito de não gerar conflito com o laudo de exame 

cadavérico do Instituto Médico-Legal (IML). 

(D) A observação e a anotação de sinais característicos, 

tatuagens etc. não são obrigatórios em função da 

realização prévia de fotografias que farão parte do 

laudo pericial. 

(E) Deve ser realizada a análise visual do cadáver, com a 

movimentação inicial necessária para a identificação 

de marcas e lesões. 

 

 

QUESTÃO 20 _______________________________  

 

Quanto aos locais de crime envolvendo morte pela ação de 

instrumento perfurocontundente, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) A constatação de uma câmara de mina de Hoffman na 

região temporal da vítima é suficiente para a 

caracterização de um suicídio como causa jurídica da 

morte. 

(B) A análise das vestes da vítima não fornece 

informações quanto à distância do disparo. 

(C) Cabe ao perito criminal a determinação da trajetória 

do projétil de arma de fogo, enquanto o  

médico-legista é o responsável pelas características do 

trajeto do projétil. 

(D) A análise dos estojos recolhidos na cena do crime 

pode fornecer elementos para a identificação da arma 

que efetuou os disparos. 

(E) As perícias realizadas no local do crime e no IML são 

independentes e não se comunicam, uma vez que os 

achados internos não podem ser confrontados com as 

hipóteses levantadas durante o exame de local em 

decorrência da especificidade diversa das perícias. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 _______________________________  
 

A respeito do conceito de Medicina Legal, na perspectiva de 

que o Direito não pode abrir mão dos conhecimentos 

médico-biológicos para o exercício efetivo de suas diversas 

áreas de abrangência, e tendo sempre em mente a 

necessidade de inseri-lo em uma perspectiva histórica e 

contextual, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A Medicina Legal é uma ciência autônoma em função 

de se valer de método, objeto e objetivos próprios, 

que lhe conferem uma característica própria e distante 

dos conceitos médico-biológicos vigentes, uma vez 

que está voltada única e exclusivamente para os 

interesses das matérias jurídicas. 

(B) Entende-se a Medicina Legal como a medicina que se 

coloca a serviço das ciências jurídicas e sociais, não 

dispondo de método próprio, objeto específico ou 

objetivo particular, mas necessitando, para o seu 

exercício do conhecimento, de aspectos peculiares à 

disciplina, podendo assim ser considerada uma 

especialidade médica. 

(C) No estabelecimento de um conceito para a Medicina 

Legal, deve-se levar em consideração o seu caráter 

multidisciplinar, as suas relações com outras ciências 

e o seu extenso raio de atividade; tais características 

contemplam, na totalidade, o conceito extensivo da 

matéria, espelhando uma posição mais coerente e 

consistente para o tema. 

(D) O conceito restritivo de Medicina Legal, por entender a 

matéria como uma especialidade médica, traduzindo-a 

apenas como questões médico-legais que podem ser 

avaliadas e resolvidas por qualquer médico, 

apresenta-se como a melhor definição para a matéria, 

estando em consonância com as demandas atuais da 

Justiça. 

(E) A aplicação de conhecimentos médicos ao serviço da 

justiça não demanda conhecimentos específicos e 

especializados, situando-se no campo de atuação da 

Deontologia Médica, que é matéria exclusiva de 

atuação dos Conselhos de Medicina (Federal e 

regionais) e caracteriza a chamada Medicina Forense. 

 

QUESTÃO 22 _______________________________  

 

Considerando os conceitos de perícia e de perito, bem como 

a normatização estabelecida no CPP, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) A detecção de vestígios do crime nas coisas não é 

exame de corpo de delito. 

(B) O exame de corpo de delito só poderá ser feito por via 

direta. 

(C) A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do 

óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de 

morte, julgarem que possa ser feita antes daquele 

prazo, o que declararão no auto. 

(D) O exame de corpo de delito, em questões  

médico-legais, só poderá ser feito nas dependências 

dos Institutos de Medicina Legal ou dos hospitais 

públicos durante o correr do dia solar. 

(E) Exame de corpo de delito é a procura de vestígios do 

crime no corpo humano. 

 

QUESTÃO 23 _______________________________  

 

O exame de corpo de delito complementar será realizado 

 

(A) 30 dias após a realização do primeiro exame. 

(B) 30 dias após a data da agressão sofrida pela vítima. 

(C) 60 dias após a agressão, quando a lesão for 

deformante. 

(D) quando o médico-legista determinar no primeiro 

exame. 

(E) por determinação da autoridade judiciária nos casos 

de inexistência de vestígios para a comprovação de 

um delito. 

QUESTÃO 24 _______________________________  
 

A narração escrita de todas as circunstâncias de uma perícia 

médica, determinada por uma autoridade policial ou 

judiciária a um profissional previamente nomeado e 

comprometido na forma da lei, denomina-se 

 

(A) auto pericial. 

(B) relatório médico-legal. 

(C) parecer médico-legal. 

(D) notificação pericial. 

(E) consulta médico-legal. 

 

 

QUESTÃO 25 _______________________________  

 

Com relação ao laudo médico-legal, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) É um documento privativo dos peritos oficiais, 

devendo, necessariamente, ser assinado por um perito 

relator e por um perito revisor, sob pena de nulidade. 

(B) Tem por função principal o esclarecimento de dúvidas 

das autoridades policial ou judiciária em relação a uma 

perícia prévia ou mesmo à apreciação técnica de fatos 

novos ao processo em curso, caracterizando-se pela 

presença de quesitos complementares. 

(C) Quando é ditado a um escrivão durante a realização 

da perícia, denomina-se auto. 

(D) Quesitos são perguntas que têm por finalidade a 

caracterização de fatos relevantes ao processo em 

curso, guardando relação direta com os tipos 

específicos de perícias e, desse modo, não podendo 

ser padronizados, não sendo, assim, parte integrante 

do laudo. 

(E) São partes integrantes: preâmbulo, quesitos, 

histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta 

aos quesitos. 

 

 

QUESTÃO 26 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a parte integrante de 

um relatório médico-legal caracterizada pela presença de 

informações adicionais ao laudo, confrontação de hipóteses 

e controvérsias possíveis. 

 

(A) preâmbulo 

(B) descrição 

(C) histórico 

(D) discussão 

(E) resposta aos quesitos 

 

 

QUESTÃO 27 _______________________________  

 

Para que um processo de identificação seja aplicável, é 

fundamental a presença de alguns requisitos técnicos 

elementares. Nesse sentido, é correto afirmar que a 

 

(A) praticabilidade é a condição que permite guardar, 

catalogar e encontrar, quando for possível, os 

conjuntos de caracteres próprios de um indivíduo, 

permitindo a sua identificação. 

(B) imutabilidade é um requisito técnico caracterizado 

pela capacidade de certos elementos não se perderem 

com a ação do tempo. 

(C) unicidade é uma condição de não se ver a repetição, 

em indivíduos distintos, de um determinado conjunto 

de caracteres pessoais. 

(D) perenidade traduz a inalterabilidade dos caracteres de 

identificação com o passar do tempo, ou seja, eles não 

mudam com o tempo. 

(E) classificabilidade é o requisito técnico que torna o 

processo de identificação aplicável à rotina pericial. 
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QUESTÃO 28 _______________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta o método que atende 
plenamente os requisitos técnicos de unicidade, 
imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade. 
 
(A) fotografia sinalética 
(B) mutilações, marcas e tatuagens 
(C) método datiloscópico 
(D) antropometria 
(E) retrato falado 
 

 
QUESTÃO 29 _______________________________  
 
Nas impressões digitais, há determinados padrões de 
desenhos que se repetem e constituem os tipos 
fundamentais. A classificação de Vucetich tem, por base, 
esses padrões, sendo o modelo adotado no Brasil, e, por 
elemento básico, a presença, a ausência e a posição de uma 
figura denominada delta. Considerando essas informações, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O arco representa a presença de bifurcações mediais. 
(B) O verticilo é a presença de dois deltas, um à direita e 

outro à esquerda. 
(C) A presilha interna é a presença de um delta à 

esquerda do observador. 
(D) A presilha externa é a presença de um delta à direita 

do observador. 
(E) A ocorrência de ilhotas aponta para a ausência de 

delta. 
 
 
QUESTÃO 30 _______________________________  
 
O processo de identificação por DNA (ácido 
desoxirribonucleico) tem por lastro a assertiva de que cada 
indivíduo é geneticamente único (à exceção dos gêmeos 
idênticos), o que torna praticamente obsoletas outras 
técnicas antecedentes. Quanto a esse processo de 
identificação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Apresenta como limitação a impossibilidade de ser 

realizado em fragmentos ósseos e unhas. 
(B) A molécula de DNA mostra-se ideal para o processo de 

identificação em função da ausência de polimorfismos, 
facilitando assim a análise do comprimento dos 
fragmentos resultantes da ação das enzimas de 
restrição. 

(C) O DNA mitocondrial, diferentemente do DNA nuclear, 
não é útil para a tentativa de identificação de restos 
humanos, uma vez que se faz escassamente presente 
em pelos sem bulbo piloso (hastes pilosas) e sangue. 

(D) A molécula de DNA apresenta três componentes 
fundamentais: a desoxirribose, um grupo fosfato e 
quatro tipos de bases nitrogenadas (adenina, citosina, 

guanina e timina), dispostos em um modelo estrutural 
de dupla hélice circular, no DNA nuclear, que permite 
uma análise exclusivamente da herança materna, 
permitindo inclusive a identificação por meio de 
gerações distantes na linha materna. 

(E) A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é uma 
técnica comumente utilizada para se determinar o 
perfil de DNA em uma amostra. Sensível e moderna é 
capaz de gerar com eficácia um grande número de 
cópias de um determinado segmento de DNA a partir 
de pequena quantidade de material genético. 

 
 
QUESTÃO 31 _______________________________  
 
Em perícia médico-legal, um instrumento é identificado e 
classificado de acordo com 
 
(A) seu formato. 
(B) seu desempenho. 
(C) seu uso habitual. 
(D) sua classe jurídica. 
(E) sua ação. 

QUESTÃO 32 _______________________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta a lesão contusa 
importante do ponto de vista médico-legal por sugerir o 
instrumento causador e o tempo decorrido desde o evento. 
 

(A) equimose 
(B) edema traumático 
(C) hematoma 
(D) bossa linfática 
(E) fratura 
 
QUESTÃO 33 _______________________________  
 

No que se refere às características presentes nos diferentes 
tipos de lesões contusas, assinale a alternativa correta. 
 

(A) As escoriações não costumam ter forma definida, mas, 
em determinadas situações, podem denunciar o 
instrumento que as causou, por isso são chamadas de 
lesões com assinatura. 

(B) A equimose da conjuntiva ocular, quanto ao tempo 
decorrido, pode ser corretamente avaliada pela análise 
de sua evolução cromática. 

(C) A cauda de escoriação é uma característica das feridas 
incisas e indica a direção da saída do instrumento 
responsável pela lesão. 

(D) Habitualmente, as feridas contusas apresentam 
bordas regulares que raramente se apresentam com 
áreas equimosadas e escoriadas. 

(E) A presença de ruptura de vasos sanguíneos é 
determinante para a caracterização de uma rubefação. 

 
QUESTÃO 34 _______________________________  
 

O espectro equimótico de Le Grand u Saulle deve ser levado 
em consideração, pelo perito, na avaliação do(a) 
 

(A) extensão da equimose. 
(B) tempo de evolução da equimose. 
(C) profundidade da equimose. 
(D) gravidade da equimose. 
(E) instrumento causador da lesão. 
 
QUESTÃO 35 _______________________________  
 

A traumatologia forense é a parte da Medicina Legal que se 

ocupa com as implicações jurídicas dos traumatismos. 
Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Lesão é a atuação de uma energia externa sobre o 
indivíduo, de modo suficientemente intenso para 
provocar desvio da normalidade, com ou sem tradução 
morfológica. 

(B) Agentes lesivos são os agentes causadores das lesões, 
ou seja, os indivíduos que, pela classificação de Borri, 
se utilizam de energias físicas ou químicas para 
ocasionar traumatismos. 

(C) Os instrumentos contundentes são as formas de 

energia que mais frequentemente causam lesões 
corporais. Agem, exclusivamente, por pressão, 
deslizamento e percussão. 

(D) Instrumentos cortantes agem por deslizamento, sob a 
ação de uma força que incide obliquamente; os 
contundentes agem por pressão perpendicularmente 
sobre uma superfície corporal, esmagando os tecidos; 
e os perfurantes, dessa mesma forma, mas abrindo 
passagem entre os tecidos. 

(E) Trauma corresponde a uma alteração estrutural 
proveniente de uma agressão ao organismo. 

 
QUESTÃO 36 _______________________________  
 
Na ação dos projéteis de alta energia, o fenômeno da 
cavitação (principalmente a cavidade temporária) ocorre 
pela ação 
 
(A) da velocidade apresentada pelo projétil. 
(B) das ondas de choque provocadas pelo projétil. 
(C) da deformação apresentada pelo projétil. 
(D) térmica do projétil. 
(E) das ondas de pressão provocadas pelo projétil. 
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QUESTÃO 37 _______________________________  
 

Uma lesão perfurocontusa que apresenta forma circular ou 

ovalada, com bordas geralmente invertidas, com orla de 

escoriação, contusão e enxugo, caracteriza orifício de 

 

(A) saída de projétil de arma de fogo. 

(B) entrada de projétil de arma de fogo nos tiros 

encostados. 

(C) entrada de projétil de arma de fogo nos tiros a 

distância. 

(D) entrada de projétil de arma de fogo nos tiros a curta 

distância. 

(E) saída de projétil de arma de fogo no crânio. 

 

 

QUESTÃO 38 _______________________________  

 

A Balística, ao estudar os projéteis de arma de fogo, 

englobando o seu movimento, as forças envolvidas na sua 

impulsão, a trajetória e os efeitos finais, pode ser dividida 

em Balística interna, externa e terminal. Tal estudo fornece 

elementos importantes para a análise pericial do corpo de 

delito, notadamente na avaliação dos efeitos produzidos 

pelos projéteis de alta energia. Com relação a esse assunto, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) A Balística interna, ao estudar a estrutura e os 

mecanismos das armas, bem como a composição da 

munição a ser empregada, apresenta relação direta 

com o conhecimento dos efeitos produzidos pelo 

arrasto, pelo coeficiente balístico e pela estabilidade 

dos projéteis de alta energia. 

(B) O deslocamento dos tecidos no corpo humano, quando 

são percutidos por projéteis de alta energia, resulta na 

formação das ondas de choque, que são diretamente 

responsáveis pelo poder lesivo desses projéteis. 

(C) A análise do orifício de saída de um projétil de arma 

de fogo de alta energia não apresenta relação com os 

estudos de Balística externa, uma vez que suas 

características são influenciadas pelo comportamento 

do projétil a partir do momento em que atinge o corpo 

da vítima. 

(D) A Balística terminal estuda os efeitos e as lesões 

provocadas pelos projéteis de arma de fogo no  

ser humano, apresentando grande interesse ao  

médico-legista. 

(E) Estudos de Balística externa, envolvendo a trajetória, 

os movimentos, os fatores que interferem na 

estabilidade, na direção e no alcance dos projéteis, 

permitiram que se comprovasse que projéteis de alta 

e média energia se comportam de maneira idêntica e, 

com isso, determinam feridas perfurocontusas 

semelhantes. 

 

 

QUESTÃO 39 _______________________________  

 

A ferida punctória é causada pela ação de instrumento 

 

(A) perfurante de médio calibre. 

(B) perfurocortante. 

(C) perfurante de pequeno calibre. 

(D) perfurocontundente. 

(E) contundente. 

 

 

QUESTÃO 40 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a ferida profunda 

localizada nas faces lateral e anterior do pescoço, causada 

pela ação de um instrumento cortante. 

 

(A) degola 

(B) decaptação 

(C) ferida corto-contusa 

(D) esgorjamento 

(E) lesão de defesa 

QUESTÃO 41 _______________________________  
 

As “armas brancas” estão frequentemente associadas aos 
crimes contra as pessoas, apresentando grande importância 
pericial pela diversidade de instrumentos e lesões 
associadas. Do ponto de vista médico-legal, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Os instrumentos perfurocortantes são aqueles que 
transferem sua energia cinética por meio de uma 
ponta, pressionando e afastando os elementos dos 
tecidos à medida que se faz a penetração da haste. 

(B) Para o diagnóstico das lesões produzidas por 

instrumentos perfurantes de calibre médio, devem ser 
aplicados os princípios de Filhos e Langer, que 
também devem ser utilizados para o estabelecimento 
do diagnóstico diferencial entre essas lesões e  
as decorrentes da ação de um instrumento 
perfurocortante de dois gumes. 

(C) O Princípio ou a Lei do Paralelismo de Filhos 
estabelece que as feridas decorrentes da ação de  
um instrumento perfurante de calibre médio têm  
aspecto semelhante às produzidas por instrumentos 
perfurocortantes de um gume. 

(D) Punhal, canivete, faca de caça, cutelo e “estoque” são 
exemplos de instrumentos perfurantes de calibre 
médio, em que a energia cinética é transferida por 
deslizamento e leve pressão por meio de uma borda 
aguçada a que se dá o nome de gume ou fio. 

(E) São considerados cortantes os instrumentos que, 
dotados de grande massa, transferem sua energia por 
meio de um gume; sua ação tanto se faz pelo 
deslizamento, pela percussão, como pela pressão. 

 
QUESTÃO 42 _______________________________  
 

Em Medicina Legal, o trauma definido pela ação do calor 
local ou difuso é denominado termonose. A respeito desse 
tema, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Quando um indivíduo é exposto a um ambiente de 
temperatura elevada, pode ocorrer o aparecimento de 
distúrbios resultantes da incapacidade do organismo 
de eliminar o calor a mais recebido desse  
meio, que, somado ao calor endógeno, pode  
desencadear alterações orgânicas que são chamadas 
genericamente de doenças relacionadas ao calor local. 

(B) As queimaduras são exemplos da ação do calor difuso. 
(C) Na insolação, também conhecida como prostração 

térmica ou intermação, os sintomas são cansaço, 
sudorese profusa, palidez, fraqueza muscular, 
mialgias, dor de cabeça, tonteiras, náuseas e vômitos, 
anorexia, taquicardia e hipotensão arterial. 

(D) A classificação das queimaduras tem por base o 
comprometimento externo visível ao exame pericial e 
leva em consideração o agente físico responsável 
pelas lesões. 

(E) Entre as termonoses, as chamadas “doenças do calor” 
constituem um largo espectro de síndromes, sem que 

haja limite preciso entre uma e outra; são elas: o 
edema, a miliária, a síncope, a câimbra, a exaustão 
térmica e a insolação. 

 
QUESTÃO 43 _______________________________  
 

A lesão particular causada pela ação de líquidos quentes é 
chamada de 
 

(A) carbonização. 
(B) miliária. 
(C) hidrocussão. 
(D) escaldadura. 
(E) queimadura de segundo grau. 
 
QUESTÃO 44 _______________________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta a lesão típica causada 

pela eletricidade cósmica. 
 

(A) sinal de Bonnett 
(B) marca elétrica de Jellinek 
(C) mancha de Tardieu 
(D) sinal de Lichtenberg 
(E) metalização 



 

 
SPTC/2015                                                                       MÉDICO LEGISTA DE 3.ª CLASSE – CÓDIGO 102                                                                                  8 

QUESTÃO 45 _______________________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta a síndrome 
desencadeada pela eletricidade artificial, não 
necessariamente letal. 
 

(A) eletroplessão 
(B) metalização 
(C) fulminação 
(D) eletrocussão 
(E) fulguração 
 
QUESTÃO 46 _______________________________  
 

A respeito das alterações orgânicas produzidas pelos efeitos 
da pressão atmosférica, é correto afirmar que 
 

(A) mecanismos compensatórios, como o aumento da 
amplitude dos movimentos respiratórios, a maior 
produção de glóbulos vermelhos, o aumento do 
número de capilares “permeáveis” e o aumento na 
concentração de mioglobina, não estão presentes nos 
casos de exposição crônica a um ambiente de alta 
altitude. 

(B) a denominada “doença das montanhas”, na sua forma 
aguda clássica, é caracterizada pela ocorrência de um 
quadro pulmonar agudo, de aparecimento brusco, que 
pode não ter sintomas prévios de alerta. Em alguns 
casos, é tão rápido que o indivíduo parece estar-se 
afogando em seus próprios líquidos, com sons que 
lembram gargarejo (edema agudo de pulmão). 

(C) são baropatias produzidas pela exposição do indivíduo 
a situações de “altas pressões”: barotrauma, 
intoxicação pelos gases hiperbáricos, descompressão 
rápida, doença da descompressão e barotrauma 
pulmonar. 

(D) baropatias são alterações provocadas no organismo 
pela permanência em locais de baixa ou alta pressão, 
bem como as decorrentes de variações bruscas de 
pressão ambiental; também são incluídas as 
alterações produzidas pelas ondas de choque das 
explosões. 

(E) o barotrauma tem como elemento fundamental, na 
sua ocorrência, o aparecimento de bolhas no interior 
dos líquidos orgânicos, levando a um quadro clínico 
polimorfo e de gravidade variável conforme a 
profundidade e o tempo de permanência submerso. 

 
QUESTÃO 47 _______________________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta uma baropatia que 
ocorre por exposição continuada e prolongada a ambientes 
de baixa pressão. 
 

(A) doença de Monge 
(B) forma clássica da doença das montanhas 
(C) edema pulmonar das grandes altitudes 
(D) barotrauma 
(E) doença da descompressão 
 
QUESTÃO 48 _______________________________  
 

O impacto das ondas de choque decorrentes das explosões é 
denominado 
 

(A) Bends, tipo 1 ou 2. 
(B) intermação. 
(C) Blast. 
(D) fulguração. 
(E) barotrauma. 
 
QUESTÃO 49 _______________________________  
 

Ao exame pericial, a presença de um sulco horizontal, de 
profundidade uniforme, completo na maioria das vezes e 
localizado externamente na região cervical, associado à 

presença de sinais externos de asfixia, sugere 
 

(A) sufocação indireta. 
(B) estrangulamento. 
(C) esganadura. 
(D) sufocação direta. 
(E) enforcamento. 

QUESTÃO 50 _______________________________  
 
Em relação ao resultado das lesões corporais, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Caracteriza uma lesão corporal grave a ocorrência de, 

por exemplo, debilidade permanente da função renal, 
incapacidade para o trabalho por 60 dias, presença de 
zona de tatuagem na face após disparo de arma de 
fogo a curta distância, tetraplegia e hemorragia aguda 
com choque hipovolêmico após trauma abdominal 
fechado. 

(B) A incapacidade caracteriza-se pela impossibilidade de 
execução ou mesmo inaptidão para realizar ocupações 
habituais, podendo ser total ou parcial, porém a 
caracterização do dano só encontra amparo, no 
Código Penal, quando são afetadas as ocupações de 
natureza laborativa ou lucrativa. 

(C) O corte forçado dos cabelos e pelos corporais 
configura uma lesão corporal leve, não importando a 
quantidade ou as consequências estéticas. Trata-se de 
posicionamento já pacificado na jurisprudência pátria. 

(D) A aceleração de parto tem como sujeito passivo a 
mulher grávida, caracterizando-se pela ocorrência do 
parto de maneira antecipada, provocado por uma 
lesão corporal (física ou psíquica), não importando o 
fato de o feto nascer com vida ou não. 

(E) Na caracterização de uma deformidade permanente, 
deve-se avaliar a presença ou não de um dano 
estético aparente que gere repulsa em quem observa 
e atinja a autoestima da vítima, causando-lhe 
vergonha ou prejuízo a sua sociabilidade; do ponto de 
vista penal, devem ser avaliados os aspectos objetivos 
da lesão: localização, extensão, aspecto, cor, relação 
e desvios da normalidade anatômica. A sua 
comprovação implica no enquadramento legal de lesão 
corporal gravíssima. 

 
QUESTÃO 51 _______________________________  
 

A asfixia realizada pela constrição cervical com o uso das 
mãos é denominada 
 

(A) esganadura. 
(B) sufocação direta. 
(C) sufocação indireta. 
(D) estrangulamento. 
(E) enforcamento. 
 
QUESTÃO 52 _______________________________  
 

No soterramento, pode-se encontrar a associação de outro 
tipo de asfixia denominado 
 

(A) confinamento. 
(B) sufocação direta. 
(C) sufocação indireta. 
(D) síndrome de imersão. 
(E) edema agudo de pulmão. 
 
QUESTÃO 53 _______________________________  
 

Acerca das asfixias, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Na caracterização de um afogamento incompleto, não 
há necessidade de que todo o corpo da vítima esteja 
submerso, bastando os orifícios naturais 
(respiratórios). 

(B) As chamadas “lesões gerais das asfixias” 
compreendem a presença de cianose, petéquias, 
congestão polivisceral, fluidez do sangue e “espuma” 
nas vias aéreas (edema pulmonar), porém elas só 
podem ser identificadas nos casos de asfixias naturais. 

(C) A ocorrência de equimose retrofaríngea de Brouardel, 
sinal de Amussat e sinal de Friedberg confirmam uma 
morte por asfixia com sufocação direta. 

(D) No soterramento, a presença de asfixia ocorre em 
função da falta de renovação do ar. 

(E) A presença de líquidos nas vias aéreas inferiores de 
uma vítima de afogamento branco é um achado 
necroscópico frequente. 
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QUESTÃO 54 _______________________________  
 
Na Tanatologia, a cronotanatognose é o estudo, por meio de 
sinais físicos e químicos, da estimativa da hora da morte. 
Quanto aos fenômenos cadavéricos ligados e esse estudo, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A desidratação é um fenômeno cadavérico de ordem 

física que causa perda de peso, apergaminhamento da 
pele, dessecamento das mucosas e fenômenos 
oculares nos cadáveres. 

(B) Resfriamento do corpo (algidez cadavérica), livores 

hipostáticos, rigidez muscular e desidratação são 
fenômenos cadavéricos de ordem física. 

(C) A regra de Nysten é aplicável ao fenômeno cadavérico 
de ordem química denominado putrefação. 

(D) A rigidez cadavérica nada mais é do que uma variante 
da contração muscular provocada pela escassez de 
oxigênio nos tecidos. Assim, nos casos de morte 
rápida, natural ou violenta, tende a aparecer mais 
cedo e a durar menos. 

(E) A mancha negra da esclerótica, também conhecida 
como sinal de Sommer, tem sua gênese no processo 
de autólise, um fenômeno cadavérico de ordem 
química. 

 
QUESTÃO 55 _______________________________  
 
A putrefação é a decomposição do corpo pela ação de 
bactérias saprófitas que o invadem passado algum tempo da 
morte. Com relação às características da putrefação, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A putrefação é dividida em fases, a saber: coloração, 

enfisema, coliquação, saponificação e esqueletização. 
(B) Na fase de coliquação, a epiderme descola-se pela 

grande produção de líquidos que, na superfície, 
formam bolhas com dimensões variadas e de conteúdo 
pardo-avermelhado escuro. Com o passar dos dias, há 
destacamento total da epiderme e perda dos fâneros 
(pelos, unhas e cabelos). 

(C) A fase de coloração começa com a chamada mancha 
verde abdominal, que se forma inicialmente na fossa 
ilíaca direita; aparece, usualmente, em 18 a 24 horas 
após a morte (pode só aparecer depois de 36 a 48 
horas nas épocas mais frias). Nos recém-nascidos e 
nos afogados, a mancha verde começa no tórax. 

(D) A esqueletização é o resultado final do processo de 
conservação do cadáver, qualquer que seja o 
ambiente; o tempo de instalação é extremamente 
variável conforme as condições climáticas e do 
ambiente (ar livre, solo ou água). 

(E) A circulação póstuma de Brouardel é característica 
marcante da fase de enfisema da putrefação. 

 
QUESTÃO 56 _______________________________  
 

Para a sexologia forense, a conjunção carnal é a penetração 
do pênis em ereção na vagina (intrommissio penis in 
vaginam). Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A penetração de um instrumento contundente na 

vagina, por analogia, sempre deve ser considerada 
como uma conjunção carnal. 

(B) Conceitualmente, coito vestibular é o mesmo que 
conjunção carnal. 

(C) Na demonstração pericial de apuração dos crimes 
contra os costumes, a utilização de métodos de 
higiene e a troca das vestes de uma suposta vítima 
são prejudiciais às finalidades da perícia, uma vez que 
podem fazer desaparecer sinais ou evidências que 
auxiliariam na interpretação do fato. 

(D) São elementos constitutivos do crime de estupro a 
ação de constranger, a conjunção carnal, a violência 
ou grave ameaça e o dolo; desse modo, pode-se 
concluir que somente a mulher pode ser vítima desse 
tipo de crime. 

(E) No exame pericial, são sinais de certeza de uma 
conjunção carnal recente: rotura himenal, presença de 
espermatozoide na vagina e gravidez. 

QUESTÃO 57 _______________________________  
 

Há um fenômeno cadavérico que produz material 
esbranquiçado, mole e um pouco friável, que aparece nas 
partes gordurosas de um cadáver localizado em áreas de 
difícil acesso ao ar atmosférico, com baixa oxigenação e 
calor úmido; as formas do corpo, bem como suas feições 
podem ser preservadas por meses e anos a fio, permitindo o 
reconhecimento do indivíduo, após todo esse tempo, e 
favorecendo o exame de lesões porventura existentes. Com 
base nessas informações, assinale a alternativa que 
apresenta esse fenômeno cadavérico. 
 

(A) putrefação 
(B) mumificação 
(C) maceração 
(D) saponificação 
(E) maceração séptica 
 
QUESTÃO 58 _______________________________  
 

Acerca das parafilias, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Onanismo é a manifestação exagerada da volição 
sexual em relação a parceiros de idade avançada. 

(B) Mixoscopismo é o prazer erótico despertado pelo fato 
de presenciar o coito de terceiros. 

(C) Dollismo é o prazer sexual obtido por meio do contato 
físico com pessoas amarradas (bondage). 

(D) A excitação sexual, no sadismo, ocorre por meio do 
sofrimento físico ou moral recebido. 

(E) A ninfomania é a preferência sexual por bonecas ou 
manequins de conformação humana. 

 
QUESTÃO 59 _______________________________  
 

A himenologia é ferramenta de grande utilidade na 
realização das perícias envolvendo violência sexual. Com 
relação a esse assunto, é correto afirmar que 
 

(A) a única prova material de virgindade é a integridade 
da membrana himenal. 

(B) o hímen que permite a conjunção carnal sem se 
romper é denominado hímen cribiforme. 

(C) a rotura himenal recente caracteriza-se pela presença 
de retalhos sangrantes, com hiperemia, edema, 
equimose e exsudato fibrinoso. Após a conclusão do 
processo natural de cicatrização, ocorre a 
reepitelização das bordas e a reconstituição da 
membrana himenal. 

(D) o hímen complascente decorre da presença de 
entalhes anatômicos em sua borda livre. 

(E) carúnculas mirtiformes são consideradas resquícios de 
uma membrana himenal. 

 
QUESTÃO 60 _______________________________  
 

No que se refere à perícia médico-legal na psiquiatria 
forense, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A avaliação pericial da inimputabilidade penal envolve 
a verificação da existência ou não de transtorno 
mental, nexo ou relação de causalidade e a avaliação 
da capacidade de entendimento e da capacidade de 
autodeterminação. 

(B) A verificação da existência ou não de um transtorno 
mental diz respeito às seguintes categorias previstas 
no Código Penal Brasileiro: doença mental, 
desenvolvimento mental incompleto e perturbação da 
saúde mental. 

(C) As penas previstas no Código Penal Brasileiro para os 
inimputáveis apresentam aspecto indeterminado no 
que tange ao tempo de duração, podendo privar 
perpetuamente um indivíduo de sua liberdade. 

(D) São semi-imputáveis aqueles indivíduos que, no 
momento do ato delituoso, não apresentavam 
condições para entender o caráter ilícito do ato ou 
para determinar-se de acordo com esse entendimento. 

(E) São considerados inimputáveis os portadores de 
transtornos mentais devido ao uso de substâncias 
psicoativas, de transtornos da personalidade, de 
transtornos dos hábitos e dos impulsos e dos 
transtornos de personalidade sexual. 
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PROVA DISCURSIVA 

 Esta prova valerá, no máximo, 30 (trinta) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão 
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e aderência às normas do registro formal 
da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será 
desconsiderado. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material 
transparente. 

 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o 
candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à 
transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 

 
Ao ser colocada sob o escrutínio público, a justiça é pressionada pela mídia a revelar-se transparente e eficaz. Nesse 

sentido, pode gerar-se uma “pressão” pública para que as instituições que devem garantir o cumprimento da lei atuem em 

conformidade. Essa pressão poderá fazer com que a mídia quase como se substitua aos órgãos de investigação. À medida que, 

aos olhos dos meios de comunicação, se constata a lentidão de processos e progressos da Justiça, a necessidade de 

apaziguamento das reações emocionais populares e o ritmo vertiginoso característico da produção de notícias podem conduzir a 

que o processo e a legitimidade judicial sejam desafiados pela mídia, podendo estes dar curso a funções concorrentes de 

exercício de justiça. 

 

Helena Machado e Filipe Santos. Mediatização da investigação criminal no caso Maddie - entre a ficção e a realidade. 
VI Congresso português de sociologia, junho/2008 (com adaptações). Internet: <www.aps.pt/vicongresso>. 

 

Por imparcialidade entende-se a atitude afetiva e cognitiva de não tomar partido em um litígio, de se conservar 

equidistante dos que conflitam em uma causa qualquer. A imparcialidade é virtude profissional basilar para a ação do perito. A 

parcialidade sob qualquer forma, desde a tendenciosidade por simpatia à inclinação interessada, objetiva ou subjetiva, deve ser 

motivo para impedimento ou suspeição de um perito. O perito deve evitar qualquer situação que possa colocar em risco sua 

condição ética de imparcialidade. Assim, o perito deve sempre atentar mesmo para questões mais subjetivas que possam 

influenciar sua prática pericial imparcial. 

Internet: <www.polbr.med.br> (com adaptações). 
 

 

Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema:  

 

 

A RELAÇÃO ENTRE A MÍDIA E O TRABALHO DO MÉDICO-LEGISTA 

EM CASOS DE GRANDE REPERCUSSÃO. 

 

 

No texto, aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 

 

a) proteção aos direitos do réu; 

b) respeito aos familiares da vítima; 

c) imparcialidade e objetividade do médico na elaboração de documentos médico-legais. 
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