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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 
Leia o texto a seguir para responder as questões sobre 
seu conteúdo. 

DIÁLOGO DE SURDOS 
Por: Sírio Possenti. Publicado em 09 mai 2016. Adaptado de: 

http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4821/n/dialogo_de_surdos 
Acesso em 30 out 2017. 

 
A expressão corrente trata de situações em que 

dois lados (ou mais) falam e ninguém se entende. Na 
verdade, esta é uma visão um pouco simplificada das 
coisas. De fato, quando dois lados polemizam, dificilmente 
olham para as mesmas coisas (ou para as mesmas 
palavras). Cada lado interpreta o outro de uma forma que 
este acha estranha e vice-versa.  

Dominique Maingueneau (em Gênese dos 
discursos, São Paulo, Parábola) deu tratamento teórico à 
questão (um tratamento empírico pode ser encontrado em 
muitos espaços, quase diariamente). [...]  

Suponhamos dois discursos, A e B. Se polemizam, 
B nunca diz que A diz A, mas que diz “nãoB”. E vice-versa. 
O interessante é que nunca se encontra “nãoB” no 
discurso de A, sempre se encontra A; mas B não “pode” 
ver isso, porque trairia sua identidade doutrinária, 
ideológica. 

Um bom exemplo é o que acontece 
frequentemente no debate sobre variedades do português. 
Se um linguista diz que não há “erro” em uma fala popular, 
como em “as elite” (que a elite escreve burramente “a 
zelite”, quando deveria escrever “as elite”), seus opositores 
não dirão que os linguistas descrevem o fato como uma 
variante, mostrando que segue uma regra, mas que 
“aceitam tudo”, que “aceitam o erro”. O simulacro consiste 
no fato de que as palavras dos oponentes não são as dos 
linguistas (não cabe discutir quem tem razão, mas verificar 
que os dois não se entendem).  

Uma variante da incompreensão é que cada lado 
fala de coisas diferentes.  

Atualmente, há uma polêmica sobre se há golpe 
ou não há golpe. Simplificando um pouco, os que dizem 
que há golpe se apegam ao fato de que os dois crimes 
atribuídos à presidenta não seriam crimes. Os que acham 
que não há golpe dizem que o processo está seguindo as 
regras definidas pelo Supremo. 

Um bom sintoma é a pergunta recorrente feita aos 
ministros do Supremo pelos repórteres: a pergunta não é 
“a pedalada é um crime?” (uma questão mérito), mas 
“impeachment é golpe?”. Esta pergunta permite que o 
ministro responda que não, pois o impedimento está 
previsto na Constituição.  

Juca Kfouri fez uma boa comparação com futebol: 
a expulsão de um jogador, ou o pênalti, está prevista(o), o 
que não significa que qualquer expulsão é justa ou que 
toda falta é pênalti... 

A teoria de Maingueneau joga água na fervura dos 
que acreditam que a humanidade pode se entender (o que 
faltaria é adotar uma língua comum, quem sabe o 
esperanto).  Ledo engano: as pessoas não se entendem é 
falando a mesma língua. 

Até hoje, ninguém venceu uma disputa intelectual 
(ideológica) no debate. Quando venceu, foi com o exército, 
com a maioria dos eleitores ou dos... deputados. 

Sírio Possenti 
Departamento de Linguística 

Universidade Estadual de Campinas 
 
 
 
 

1. De acordo com as ideias presentes no texto, está 
correto apenas o que se afirma em qual das 
alternativas? Assinale-a. 

a) Para Maingueneau, "distorcer" as palavras do outro 
faz parte quando existe uma polêmica em 
discussão.  

b) Opiniões contrárias afirmam que os linguistas 
analisam fatos linguísticos como variações e que 
estes aplicam regras a tais fatos.  

c) Há situações em que dois lados se manifestam e, 
mesmo que um entenda o ponto de vista do outro, 
não admite que este esteja certo.  

d) O melhor para acabar com o desentendimento seria 
adotar uma língua que todos entendessem. 

 
2. Sobre os sentidos de construção do texto, analise as 

proposições a seguir. Depois assinale a alternativa que 
contenha análise correta sobre as mesmas. 

I. A palavra “simulacro”, destacada no texto, foi 
empregada para potencializar o sentido de disputa. 

II. A ideia expressa pelo título é retomada, no texto, 
por: “A expressão corrente trata de situações em 
que dois lados (ou mais) falam e ninguém se 
entende”.  

III. A presença de todos os parênteses que ocorrem no 
texto indica que se quer assegurar o entendimento 
de seu conteúdo, por isso são introduzidas 
explicações, através do uso desse recurso.  

IV. A palavra “empírico” modifica o sentido do termo 
“tratamento”, atribuindo-lhe a conotação de 
“baseado na experiência”, ou seja, “na prática”. 

Assinale a alternativa que contenha a análise correta 
das proposições. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 

 
3. Analise as proposições a seguir sobre o primeiro 

parágrafo do texto. Em seguida, assinale a alternativa 
que contenha a análise correta sobre as mesmas. 

I. A palavra “ninguém” pertence à classe gramatical 
dos pronomes indefinidos; e “esta” à dos pronomes 
demonstrativos. 

II. A primeira vírgula que aí aparece foi utilizada para 
marcar a antecipação de um adjunto adverbial. 

III. A palavra “este” retoma o termo “o outro”. 
IV. A palavra “mesmas” e “estranha” pertencem, tal 

como foram empregadas, à classe dos adjetivos.  
 

a) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
b) Todas as proposições estão corretas. 
c) Apenas a proposição IV está incorreta. 
d) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas. 

 
4. Em se tratando de classes de palavras, vamos pôr 

atenção aos verbos constantes no quarto parágrafo do 
texto. Nas alternativas que seguem, foram feitas 
análises sobre os tempos e modos aí empregados. 
Assinale a única alternativa em que a análise está 
correta.  

a) O verbo “dirão” está conjugado no futuro do 
presente do modo subjuntivo. 

b) Nesse parágrafo há predomínio de verbos 
conjugados no modo subjuntivo. 

c) Nesse parágrafo, há pelo menos um verbo 
conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. 

d) O verbo “deveria” está conjugado no futuro do 
pretérito do modo indicativo. 
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5. Observe: “B não ‘pode’ ver isso, porque trairia sua 
identidade”. O emprego dos porquês requer especial 
atenção. Dessa forma, analise as frases das 
alternativas a seguir e assinale a única INCORRETA. 

a) Nenhum porquê foi apresentado de forma 
convincente. 

b) Nada faz sentido, porque ninguém se entende. 
c) O trajeto porque retornei trouxe-me boas 

recordações. 
d) Não quis informar por que teria se atrasado. 

 
6. Dentre as alternativas que se apresentam, apenas uma 

apresenta corretamente todos os termos acentuados 
(ou não) pelas normas vigentes. Assinale-a. 

a) O autor, nesse ínterim, defende a substancial ideia 
de que as pessoas têm divergências. 

b) O único fator inocuo para explicar a transferência é o 
fato de que as pessoas que intervêm são idôneas. 

c) A rubrica constava no documento com o intuíto de 
validá-lo. 

d) O absenteismo é uma contingência a ser levada a 
sério nas organizações. 

 
7. Leia as proposições a seguir com atenção ao emprego 

dos pronomes, de acordo com a norma padrão: 

I. Informou-me que daria-me explicações mais tarde. 
II. Não nos informou sobre o que nos faria perder a 

vaga. 
III. Refeririam-se aos problemas já analisados? 
IV. Dessa forma, far-se-ão novas consultas. 

Estão corretas quantas das proposições?  Assinale a 
alternativa que contenha essa resposta: 

a) Uma, apenas. 
b) Três, apenas. 
c) Duas, apenas. 
d) Não há proposição correta. 
 

8. Dentre as alternativas, assinale a EXCEÇÃO quanto à 
correção da regência. 

a) Os responsáveis receberam o auxílio de que 
necessitavam para dar sequência ao processo. 

b) Os profissionais da saúde assistiram os enfermos no 
ambulatório central. 

c) Obedeceu ao regimento da instituição e se manteve 
alheia aos comentários. 

d) Não manifestar-se, em tempo oportuno, implica na 
perda da vaga.  

 
9. Observe o emprego ou ausência do sinal indicativo de 

crase nas proposições que seguem, de acordo com a 
norma padrão: 

I. Às pessoas é dada a opção de questionar as leis 
vigentes. 

II. Às vezes que tivemos problemas quanto à 
distribuição de verbas já foram mencionadas.  

III. Ignorou as formas de fazer referência a situações 
controversas tal como a apresentada à sua 
avaliação. 

IV. Não há, àqueles que queiram se manifestar, tal 
possibilidade.  

Estão corretas quantas das proposições?  Assinale a 
alternativa que contenha essa resposta: 

a) Uma, apenas. 
b) Todas as quatro proposições estão corretas. 
c) Três, apenas. 
d) Duas, apenas. 

 

10. Assinale a alternativa correta quando ao emprego dos 
pronomes e de acordo com as normas da redação 
oficial: 

a) V.Sa. foi informada sobre vossas atribuições nesse 
processo. 

b) É necessário que informeis sobre se V.Sa. estaríeis 
disponível para atender a essa demanda. 

c) V.Sa. está convocada a informar seu 
posicionamento, devendo comparecer 
acompanhado de seu representante judicial.  

d) Informou a V.Sa. que o processo estaria sob a sua 
jurisdição. 

 
UNEARTHED: REMAINS OF THE EARLIEST KNOWN 

TSUNAMI VICTIM 
By Charles Choi | October 25, 2017 1:00 pm 

 
Paragraph 1 Tsunamis have claimed hundreds of 

thousands of lives in the past two decades. 
Now a new study finds that a 6,000-year-old 
skull may come from the earliest known 
victim of these killer waves. 

Paragraph 2 The partial human skull was discovered in 
1929 buried in a mangrove swamp outside 
the small town of Aitape Papua New Guinea, 
about 500 miles north of     Australia. 
Scientists originally thought it belonged to an 
ancient extinct human species, Homo 
erectus. However, subsequent research 
dated it to about 5,000 or 6,000 years in age, 
suggesting that it instead belonged to a 
modern human. 

A Rare Specimen 

Paragraph 3 The skull is one of just two examples of 
ancient human remains found in Papua New 
Guinea after more than a century of work 
there. As such, archaeologists wanted to 
learn more about this skull to elucidate how 
people settled this region. 

Paragraph 4 The scientists went back to where this skull 
was found and sampled the soil in which it 
was discovered. They focused on details 
such as sediment grain size and 
composition. 

Paragraph 5 In the sediment, the researchers discovered 
a range of microscopic organisms from the 
ocean known as diatoms. These were similar 
to ones found in the soil after a 1998 tsunami 
killed more than 2,000 people in Papua New 
Guinea — for instance, their shells of silica 
were broken, likely by extremely powerful 
forces. 

Paragraph 6 These diatom shells, combined with the 
chemical compositions and the size ranges 
of the grains, all suggest that a tsunami 
occurred when the skull was buried. The 
researchers suggested the catastrophe 
either directly killed the person or ripped 
open their grave. 

Paragraph 7 Tsunamis, which are giant waves caused by 
earthquakes, volcanic eruptions or 
underwater landslides, are some of the 
deadliest natural disasters known. The 2004 
tsunami in the Indian Ocean killed more than 
230,000 people, a higher death toll than any 
fire or hurricane. 

Paragraph 8 The site where the skull was found is 
currently about 7.5 miles away from the 
coast. Still, the researchers noted that back 
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when whoever the skull belonged to was 
alive, sea levels were higher, and the area 
would have been just behind the shoreline. 

Paragraph 9 The waves of the tsunami that hit Papua 
New Guinea in 1998 reached more than 50 
feet high and penetrated up to three miles 
inland. “If the event we have identified 
resulted from a similar process, it could have 
also resulted in extremely high waves,” study 
co-lead author Mark Golitko, an 
archaeologist at the University of Notre 
Dame in Indiana and the Field Museum in 
Chicago. 

Paragraph 10 These results show “that coastal populations 
have been vulnerable to such events for 
thousands of years,” Golitko said. “People 
have managed to live with such 
unpredictable and destructive occurrences, 
but it highlights how vulnerable people living 
near the sea can be. Given the far larger 
populations that live along coastlines today, 
the potential impacts are far more severe 
now.” 

Paragraph 11 Golitko plans to return to the area over the 
next few years “to further study the 
frequency of such events, how the 
environment changed over time, and how 
people have coped with the environmental 
challenges of living in that environment.” He 
and his colleagues detailed their findings 
Wednesday in the journal PLOS O. 

 
Retrieved and adapted from: 

<http://blogs.discovermagazine.com/d-
brief/2017/10/25/first-tsunami-victim/#.WfYiYmhSzIU>  

Accessed on October, 29th, 2017. 
 
11. In the fragment of the text “the researchers discovered a 

range of microscopic organisms from the ocean”, the 
word range is closest in meaning to: 

a) Grave. 
b) Assortment. 
c) Mutation. 
d) Conglomerate. 

 
12. Based on the text, choose the correct option: 

a) The archaeologists wanted to learn more about the 
skull to shed light on how people named this region. 

b) The archaeologists wanted to learn more about the 
skull to elucidate how people buried the dead in this 
region. 

c) The archaeologists wanted to find out more about 
the skull to calculate how many people lived in this 
region. 

d) The archaeologists wanted to find out more about 
the skull to shed light on how people occupied this 
region. 

 
13. According to paragraph 10, the correct alternative is: 

a) Populations that live along coastlines are not 
vulnerable to tsunamis and other natural disasters. 

b) Due to the larger populations that live along the 
coastlines today, the possible consequences of a 
tsunami are less significant now. 

c) A thousand years ago, far larger populations lived 
along the coastlines.  

d) Due to the far larger populations that live along the 
coastlines today, the possible consequences of a 
tsunami are far more critical now. 

 

14. According to the text, the correct alternative is: 

a) The diatom shells alone suggest that a tsunami 
occurred in 1998. 

b) A combination of factors suggests that a tsunami 
occurred when the skull was underground. 

c) The scientists did not focus on details such as 
sediment grain size and composition. 

d) Volcanic eruptions happen more often nowadays. 
 

15. In the fragment of the text “people have managed to live 
with such unpredictable and destructive occurrences”, 
the adjectives unpredictable and destructive can be 
replaced with no change in meaning, by: 

a) Unwelcome, vital. 
b) Powerful, annihilatory. 
c) Unforeseeable, ruinous. 
d) Uninvited, calamitous. 

 
16. According to paragraph 4, the correct alternative is: 

a) The scientists have been sampling the soil in which 
the skull was discovered since it was found. 

b) The scientists sampled the soil before the skull was 
found. 

c) The scientists will sample the soil in which the skull 
was discovered. 

d) The scientists sampled the soil after the skull was 
found. 

 
17. Which of the following is NOT mentioned in paragraph 

2? 

a) The details about the method that the scientists used 
to unearth the skull. 

b) The year when the skull was found. 
c) The fact that scientists originally thought it belonged 

to an extinct human species. 
d) The approximate location of the finding of the skull. 

 
18. According to the text, tsunamis are caused by several 

conditions, EXCEPT: 

a) Earthquakes. 
b) Hurricanes. 
c) Volcanic eruptions. 
d) Underwater landslides. 

 
19. É certo afirmar: 

I. No concurso de pessoas as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal nunca se comunicam. 

II. Tipicidade conglobante é a comprovação de que a 
conduta legalmente típica está também proibida pela 
norma, o que se obtém desentranhando o alcance 
da norma proibitiva, conglobada com as restantes 
normas da ordem normativa. 

III. O sujeito ativo, geralmente, pode ser qualquer um, 
mas em certos tipos são exigidas características 
especiais no sujeito passivo. Quando qualquer um 
pode ser sujeito ativo, os tipos costumam enunciar 
“o que” ou “quem”. 

IV. O erro de tipo não afasta o dolo. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e III estão corretas. 
c) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições II e III estão corretas. 
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20. É certo afirmar: 

I. Há excesso de exação se o funcionário público 
solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 
ou aceitar promessa de tal vantagem. 

II. Se o homicídio é cometido contra mulher por razões 
da condição de sexo feminino será considerado 
crime qualificado tendo a sua pena prevista como de 
reclusão com o seu mínimo em doze e o seu 
máximo em trinta anos. 

III. Comete o crime de falsidade de atestado médico, o 
médico, enfermeiro ou prático que no exercício da 
sua profissão dá para si ou para outrem atestado 
falso, visando ou não o lucro. 

IV. Qualifica-se o furto se a subtração for de semovente 
domesticável de produção, ainda que abatido ou 
dividido em partes no local da subtração. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições I e III estão corretas. 
b) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e II estão corretas. 

 
21. É certo afirmar: 

I. Nos termos do CPP, logo que tiver conhecimento da 
prática da infração penal, a autoridade policial 
deverá: dirigir-se ao local, providenciando para que 
não se alterem o estado e conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais; apreender os 
objetos que tiverem relação com o fato, após 
liberados pelos peritos criminais; colher todas as 
provas que servirem para o esclarecimento do fato e 
suas circunstâncias; ouvir o ofendido; ouvir o 
indiciado, devendo o respectivo termo ser assinado 
por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a 
leitura; proceder a reconhecimento de pessoas e 
coisas e a acareações; determinar, se for caso, que 
se proceda a exame de corpo de delito e a 
quaisquer outras perícias; ordenar a identificação do 
indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e 
fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes; 
averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto 
de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e 
depois do crime e durante ele, e quaisquer outros 
elementos que contribuírem para a apreciação do 
seu temperamento e caráter; colher informações 
sobre a existência de filhos, respectivas idades e se 
possuem alguma deficiência e o nome e o contato 
de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, 
indicado pela pessoa presa.   

II. Nos delitos que deixam vestígios a confissão do 
acusado tem o poder de suprir a falta ou defeito do 
exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. 

III. Por imposição legal o juiz fica adstrito ao laudo 
pericial judicial, não lhe sendo lícito aceitá-lo ou 
rejeitá-lo, no todo ou em parte. 

IV. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais 
de uma área de conhecimento especializado, poder-
se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, 
e a parte indicar mais de um assistente técnico. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições I e III estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
 
 

22. É certo afirmar: 

I. O perito está sujeito as situações provadas de 
incompatibilidade e impedimentos, o que não ocorre 
com os casos de suspeição que não lhe alcançam. 

II. Conforme determina o CPP, as partes não intervirão 
na nomeação do perito, sendo ato exclusivo da 
autoridade policial ou judiciária. 

III. O impedimento ou suspeição decorrente de 
parentesco por afinidade não cessará pela 
dissolução do casamento que Ihe tiver dado causa. 

IV. Sendo dever de todo cidadão concorrer, com seus 
conhecimentos especializados, experiência e 
talentos especiais para que o Estado realize a 
finalidade da Justiça, prevê o CPP sanção 
pecuniária àquele que não aceitar o encargo ou não 
o exercer adequadamente. 

Analisando as proposições, pode-se afirmar: 

a) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I e II estão corretas. 
c) Somente as proposições II e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 

 
23. Conforme prevê a Constituição Federal, é correto 

afirmar: 

a) Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; a prevalência dos direitos humanos; 
a dignidade da pessoa humana; a solução pacífica 
dos conflitos; o pluralismo político. 

b) Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; a defesa da dignidade da pessoa 
humana; dos valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; a defesa da paz. 

c) A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o 
pluralismo político. 

d) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos princípios da 
soberania; da prevalência dos direitos humanos; da 
dignidade da pessoa humana; dos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; da defesa da paz. 

 
24. Sobre a Administração Pública na Constituição Federal, 

é correto afirmar: 

a) É garantido a todos os servidores públicos o direito à 
livre associação sindical, sendo que o seu direito de 
greve será exercido nos termos e limites definidos 
em lei específica. 

b) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa. 

c) A vedação à acumulação remunerada de cargos 
públicos, ressalvadas as exceções constitucionais e 
a situação da compatibilidade de horários, não se 
estende aos empregos e funções públicas. 

d) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, vedado o acesso 
aos estrangeiros, ressalvados os casos previstos em 
tratados internacionais, casos em que fica 
dispensada a regulamentação em lei específica. 
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25. Sobre a Administração Pública na Constituição Federal, 
é correto afirmar: 

a) As funções de confiança e os cargos em comissão 
destinam-se, preferencialmente, às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo. 

b) Durante o prazo de validade previsto no edital de 
convocação, o respectivo órgão ou entidade do 
Poder Público não poderá lançar novos concursos 
para o provimento de cargos ou empregos em que 
ainda existam candidatos aprovados no concurso 
em vigor, sob pena de nulidade da respectiva 
atividade administrativa. 

c) É vedada a contratação de pessoal, por tempo 
determinado, para atuação na Administração 
Pública, ainda que para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 

d) Somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último 
caso, definir as áreas de sua atuação. 

 
26. De acordo com a Lei 10.826/03, que dispõe sobre 

registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição e sobre o Sistema Nacional de Armas – 
Sinarm compete ao Sinarm, dentre outras atribuições: 

I. Identificar as características e a propriedade de 
armas de fogo, mediante cadastro. 

II. Cadastrar as armas de fogo das Forças Armadas e 
Auxiliares, mantendo registro próprio. 

III. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, exceto 
as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. 

IV. Cadastrar os armeiros em atividade no País, bem 
como conceder licença para exercer a atividade. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e IV estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas 

 
27. De acordo com a Lei 11.343/06, que Institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, é 
correto afirmar que: 

I. Para efeito da lavratura do auto de prisão em 
flagrante e estabelecimento da materialidade do 
delito, é suficiente o laudo de constatação da 
natureza e quantidade da droga, firmado por perito 
oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 

II. O perito que subscrever o laudo de constatação da 
natureza e quantidade da droga não ficará impedido 
de participar da elaboração do laudo definitivo. 

III. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a 
destruição das drogas apreendidas, sendo lavrado 
auto circunstanciado pelo delegado de polícia, 
certificando-se neste a destruição total delas. 

IV. A destruição de drogas apreendidas na ocorrência 
de prisão em flagrante será feita por incineração, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias contado da data da 
apreensão, guardando-se amostra necessária à 
realização do laudo definitivo. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 

 
 

28. De acordo com a Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha - 
são formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, dentre outras: 

a) A violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades.  

b) A violência psicológica, entendida como qualquer 
conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal ou psíquica, que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 

c) A violência física, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais. 

d) A violência moral, entendida como qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição da 
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir 
e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo 
à saúde psicológica e à autodeterminação. 

 
29. De acordo com a Lei 8.666/93, que institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública, é 
correto afirmar que: 

I. Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 

II. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

III. Concurso é a modalidade de licitação entre 
especialistas interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 10 
(dez) dias. 

IV. Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 5 (cinco) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 48 (quarenta e 
oito) horas da apresentação das propostas. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas II e III estão erradas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 
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30. De acordo com a Lei 15.156/10, que institui o Plano de 
Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública - 
Perícia Oficial do Estado de Santa Catarina, e com 
relação à composição do Quadro de Pessoal do IGP, é 
correto afirmar que: 

I. Técnico Pericial é a autoridade que desempenha 
atividades de nível superior, de natureza técnica, 
científica e especializada, de maior complexidade 
quanto à observação, constatação, registro, coleta, 
interpretação, análise e avaliação prospectiva, nos 
ditames da criminalística, de vestígios relacionados 
ao fato delituoso e à emissão de um juízo, 
realizando exames periciais criminais e elaborando 
estudos, pesquisas, laudos e pareceres que exigem 
formação ou habilitação específica, fundamentais 
para a decisão judicial, nos termos das normas 
constitucionais e legais em vigor, bem como presidir 
as atividades de perícia criminal e de identificação 
civil e criminal. 

II. O Perito Oficial desempenha atividades de nível 
superior, de natureza técnica e científica, que têm 
por objeto realizar exames papiloscópicos referentes 
à identificação civil e criminal, elaborando laudos e 
pareceres que exigem habilitação específica, 
fundamentais para a decisão judicial, nos termos 
das normas constitucionais e legais em vigor. 

III. Auxiliar Pericial: desempenha atividades de nível 
médio, de natureza operacional, administrativa e de 
apoio, relacionadas ao suporte na execução das 
atividades afetas à instituição. 

IV. Os cargos de provimento em comissão de Diretores, 
Gerentes e Corregedor serão ocupados 
exclusivamente por servidores efetivos, ativos e 
estáveis da carreira de Perito Oficial do IGP. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas III e IV estão corretas. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
31. Joana e Maria são irmãs. Afirmar que NÃO é verdade 

que “Joana é hiperativa e Maria é bonita” é logicamente 
equivalente à afirmação. 

a) Joana é hiperativa ou Maria não é bonita. 
b) Maria não é bonita ou Joana não é hiperativa. 
c) Se Joana não é hiperativa então Maria não é bonita. 
d) Maria não é bonita e Joana não é hiperativa. 

 
32. Indique a alternativa que representa uma tautologia. 

a) Se Rafael é inteligente e Fabrício é chato então 
Rafael é inteligente ou Fabrício é chato.  

b) Se Rafael é inteligente ou Fabrício é chato então 
Rafael não é inteligente e Fabrício não é chato.  

c) Se Rafael é inteligente ou Fabrício é chato então 
Rafael é inteligente e Fabrício é chato.  

d) Se Rafael é inteligente e Fabrício é chato então 
Rafael é inteligente e Fabrício não é chato.  

 
33. Ou Nestor compra uma casa ou sua esposa, Lívia, vai 

viajar. Se Lívia vai viajar então seu filho Henrique 
compra um videogame. Se Henrique compra um 
videogame então seu irmão Celso não trabalha. Ora, 
sabe-se que Celso trabalha. Logo: 

a) Nestor compra uma casa e Lívia vai viajar. 
b) Nestor compra uma casa. 
c) Nestor não compra uma casa. 
d) Lívia vai viajar. 

 

34. Uma professora passa um trabalho para uma equipe 
com 3 alunos, Diego, Luciana e Ricardo. Considere as 
afirmações. 

I. Diego e Ricardo fizeram o trabalho. 
II. Se Ricardo não fez o trabalho então Luciana não fez 

o trabalho. 
III. Luciana fez o trabalho.  

Sabe-se que as afirmações II e III são verdadeiras e a I 
é falsa. Desta forma, podemos afirmar corretamente 
que: 

a) Diego e Ricardo não fizeram o trabalho. 
b) Diego não fez o trabalho. 
c) Diego e Luciana fizeram o trabalho. 
d) Somente Luciana fez o trabalho.  

 
35. Uma empresa aplica uma prova em todos seus 

funcionários e adota a seguinte política em relação ao 
resultado: “Se um funcionário obter 18 (ou mais pontos) 
no exame então ele receberá um aumento salarial”. 
Logo: 

a) Não obter 18 (ou mais) pontos no exame é uma 
condição necessária para que um funcionário não 
receba aumento salarial. 

b) Receber aumento salarial é condição suficiente para 
que um funcionário tenha obtido 18 (ou mais) pontos 
no exame. 

c) Obter 18 (ou mais pontos) no exame é condição 
necessária para um funcionário receber aumento 
salarial. 

d) Receber aumento salarial é condição suficiente para 
um funcionário ter obtido menos de 18 pontos no 
exame. 

 
36. Um hacker é um indivíduo que pretende obter acesso 

não autorizado a um computador.  Dentro da 
comunidade de hackers, o termo cracker é 
normalmente usado para denotar um hacker com 
intenção criminal, embora na imprensa pública, os 
termos hacker e o cracker são usados indistintamente. 
Hackers e crackers ganham acesso não autorizado, 
encontrando deficiências nas proteções de segurança 
empregadas por websites e sistemas de computação. 
Para proteção existem firewalls e softwares antivírus. 
Mas nem com toda proteção os ataques são evitados e 
pragas, vírus são nomeados. Analise as alternativas e 
assinale a correta:  

a) O Hashing redireciona os usuários para uma página 
da Web falsa, mesmo quando o indivíduo digita o 
endereço correto da página da Web em seu 
navegador.  

b) Sniffing é um tipo de programa que monitora 
informações que trafegam pela rede. Podem ser 
utilizados de forma legítima para identificar pontos 
de problema na rede e em atividades criminosas 
podem ser prejudiciais e difíceis de se detectar. 

c) Cybercrash é uma multiplicação de pedidos de 
serviços que inundam a rede de solicitações não 
permitindo que solicitações legítimas possam ser 
atendidas. 

d) Spoofing são programas independentes que se 
autocopiam de um computador para outro através 
da rede de computadores. Eles podem operar 
sozinhos sem anexar-se a outros arquivos e 
dependem menos do operador para se espalharem 
entre computadores.  
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37. Considere as afirmativas abaixo referentes aos três
principais objetivos em se tratando de segurança da
informação:

I. A confidencialidade garante que a informação não
será conhecida por pessoas que não estejam
autorizadas para tal.

II. A integridade garante que a informação armazenada
ou transferida mantém suas características originais
e é apresentada corretamente às entidades que
tenham acesso a mesma.

III. A disponibilidade visa garantir a existência de
qualquer entidade que tenha acesso à informação.

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e III
b) II e III
c) I, II e III
d) I e II

38. “Os leitores dos jornais continuam a diminuir, mais de
78 milhões de pessoas recebem  suas notícias on-line.
Cerca de 39 milhões de pessoas assistem a um vídeo
online todos os dias e 66 milhões leram um blog.
Ocorrem  16 milhões de postagem em blogs, criando
uma explosão de novos escritores e novas formas de
feedback dos clientes que não existiam há 10 anos
atrás. O site de redes sociais Facebook atrai 134
milhões mensalmente e mais de 500 milhões em todo o
mundo. Empresas estão começando a usar
ferramentas de rede social para conectar seus
funcionários, clientes e gerentes em todo o mundo.
Muitas empresas que frequentam o Fortune 500 agora
têm Páginas do Facebook.”

A partir das ideias expressas no texto acima, conclui-se
que:

a) Os sistemas de informações estão transformando
negócios.

b) As videoconferências fazem parte 
incontestavelmente do cotidiano. 

c) As leis de segurança requerem o armazenamento
de documentos on-line por 5 anos.

d) A troca contínua de tecnologias digitais aumentou o
número de certificações digitais.

39. Analise as seguintes definições e assinale a
INCORRETA:

a) A computação em nuvem refere-se a um modelo de
computação que fornece acesso a um pool
compartilhado de recursos de computação
(computadores, armazenamento, aplicativos e
serviços) em uma rede.

b) Moedas virtuais, como o Bitcoin, são moedas
criptografadas. Trata-se de uma forma de dinheiro
que existe apenas digitalmente. O Banco Mundial
define as regras e efetua o monitoramento do
comércio deste tipo de moeda.

c) A Deep Web refere-se ao conteúdo da World Wide
Web que não é indexada pelos mecanismos de
busca padrão, ou seja, não faz parte da Surface
Web.

d) A Dark Web é uma parte não indexada e restrita da
Deep Web e é normalmente utilizada para comércio
ilegal e pornografia infantil.

40. Considere as afirmativas abaixo referentes as funções
que são de responsabilidade de um Sistema
Operacional Moderno:

I. Controlar os dispositivos de entrada/saída.
II. Efetuar o gerenciamento de programas em

execução.
III. Oferecer mecanismos de proteção aos recursos

básicos do computador.

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III

41. Considerando-se os documentos médicos legais e as
perícias em geral, julgue os itens a seguir, assinalando
a alternativa correta:

I. Via de regra, nas ações penais o laudo médico-legal
não é documento sigiloso.

II. No caso de uma infração penal deixar vestígios,
será absolutamente indispensável o exame de corpo
de delito, não podendo supri-lo nem mesmo a
confissão do acusado.

III. Ao Ministério Público, ao ofendido, ao querelante, ao
acusado e ao assistente de acusação serão
facultadas a elaboração de quesitos e a indicação
de assistente técnico.

a) Todos os itens estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente os itens II e III estão corretos.
d) Nenhum item está correto.

42. Com relação ao disposto no Código de Processo Penal,
assinale a alternativa correta:

a) A necropsia será feita pelo menos quatro horas após
o óbito; caso o perito julgue que possa ser feita
antes desse prazo, deve declarar no auto.

b) Em situações de morte violenta, bastará o simples
exame externo do cadáver, quando não houver
infração penal a ser apurada, ou nos casos em que
as lesões externas permitirem precisar a causa da
morte e não houver necessidade de exame interno
para a verificação de alguma circunstância
relevante.

c) Caso tenham desaparecido os vestígios e não seja
possível o exame de corpo de delito, devem ser
buscadas novas evidências, vez que a prova
testemunhal não poderá suprir-lhe a falta.

d) Nas ações penais, o assistente técnico atuará a
partir de sua admissão pelo juiz, devendo
encaminhar o seu laudo pericial conjuntamente com
o perito oficial, sendo as partes intimadas desta
decisão.

43. Sobre as perícias no âmbito do processo penal, julgue
os itens a seguir:

I. É impedido de atuar como perito aquele que tiver
prestado depoimento no processo ou ter emitido
opinião anteriormente sobre o objeto da perícia.

II. Não poderão atuar como peritos os menores de 21
(vinte e um) anos de idade.

III. Cabe ao assistente técnico a produção da prova
pericial.

IV. Não estará sujeito à disciplina judiciária o perito não
oficial.

Assinale a alternativa correta 

a) Os itens I e II estão corretos, somente.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens III e IV estão corretos, somente.
d) Está correto somente o item I.
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44. Com relação aos documentos médico-legais: 

a) O relatório médico-legal lavrado pelos peritos oficiais 
após suas investigações chama-se parecer médico-
legal. 

b) Atestado médico oficioso é aquele usado para 
justificar situações menos formais, dado sob o 
interesse de uma pessoa física ou jurídica de direito 
privado; exemplo prático é o atestado para justificar 
ausência a atividades de educação física. 

c) Quando o relatório médico-legal for ditado 
diretamente ao escrivão e diante de testemunhas 
terá o nome de laudo médico-legal.  

d) A comunicação compulsória de um fato profissional 
que é feita pelo médico à autoridade competente é 
denominada de certificado médico. 

 
45. Em um desentendimento entre dois cortadores de 

cana-de-açúcar, o primeiro atinge o segundo com um 
golpe de punhal, que adentra a parede abdominal no 
hipocôndrio direito, com cauda de escoriação associada 
à lesão na pele e atingindo o fígado. Este último revida 
com um golpe de podão, atingindo o braço direito do 
primeiro, produzindo lesão profunda com secção parcial 
do úmero. Considerando-se a classificação médico-
legal de instrumentos lesivos e suas lesões 
correspondentes, assinale a alternativa que contenha o 
tipo de instrumento lesivo portado e o tipo de lesão 
sofrida, respectivamente, pelo primeiro e pelo segundo 
indivíduo. 

a) Perfurocortante e cortocontusa; cortocontundente e 
perfuroincisa. 

b) Cortante e perfuração; perfurante e ferida incisa. 
c) Cortocontundente e perfuroincisa; perfurocortante e 

cortocontusa. 
d) Perfurante e ferida incisa; cortante e perfuração. 

 
46. Um trabalhador de 39 anos cai acidentalmente dentro 

de um cilo de açúcar sendo encoberto por grande 
quantidade do produto. É encontrado morto duas horas 
depois, apresentando externamente sinais gerais de 
asfixia. No exame interno, são reiterados os sinais 
gerais de asfixia, além da presença de grande 
quantidade de açúcar em vias aéreas superiores, 
traqueia, brônquios e esôfago. Qual o tipo específico de 
asfixia mecânica ocorreu nesse caso? 

a) Sufocação direta. 
b) Confinamento. 
c) Sufocação indireta. 
d) Soterramento. 

 
47. Em janeiro de 2012, em uma praia do Guarujá, litoral de 

São Paulo, sete (7) pessoas sofreram a ação de uma 
descarga elétrica natural (raio), na região da lâmina 
d´água entre a areia e o mar. Um adolescente de 13 
anos foi a óbito no local, enquanto as outras seis (6) 
pessoas foram socorridas e sobreviveram. Para uma 
correta descrição médico-legal do caso, pode-se 
afirmar que: 

a) O adolescente sofreu uma fulminação, enquanto as 
demais vítimas sofreram eletroplessão. 

b) O adolescente sofreu uma fulminação, enquanto as 
demais vítimas sofreram fulguração. 

c) O adolescente sofreu uma fulguração, enquanto as 
demais vítimas sofreram fulminação. 

d) O adolescente sofreu uma eletroplessão, enquanto 
as demais vítimas sofreram fulguração. 

 
 
 
 
 

48. Na atualidade, os maus-tratos contra crianças são um 
problema tanto de segurança quanto de saúde pública. 
A suspeita e a confirmação dos maus-tratos são 
processos delicados, que devem ser feitos 
criteriosamente. Professores são as pessoas que 
frequentemente levantam suspeitas de maus-tratos e 
violência contra crianças. No caso de um profissional 
da área de Medicina Legal precisar explicar para 
profissionais do ensino quais as lesões mais comuns e 
frequentes que justifiquem a suspeita de violência 
contra criança, deve escolher qual das alternativas 
abaixo? 

a) Presença de mais de um hematoma, em 
localizações não compatíveis com traumas comuns 
da infância, associados com marcas de 
queimaduras por líquidos e fases distintas de 
cicatrização e em diferentes áreas no corpo. 

b) Detecção de fraturas diversas ao exame radiológico, 
em diferentes estágios de consolidação, associadas 
à detecção de hematomas em fases distintas de 
reabsorção, principalmente na região craniana e das 
extremidades dos membros inferiores. 

c) Detecção de múltiplas marcas de queimaduras por 
ponta de cigarro, em diferentes estágios de 
cicatrização, principalmente na face e/ou 
extremidades (mãos e pés), associadas com 
equimoses ou hematomas periorbitais, assim como 
a presença de escoriações ungueais, principalmente 
nos pavilhões auriculares. 

d) Presença de equimoses diversas em diferentes 
estágios de coloração distribuídas pelo corpo, assim 
como múltiplas escoriações em diferentes estágios 
de cicatrização, com histórias de origem improváveis 
ou incompatíveis com seus aspectos e localizações. 

 
49. O corpo de um indivíduo de 59 anos, cardiopata e 

hipertenso crônico, com quadro de angina instável e 
placa de ateroma de coronária direita ulcerada 
confirmada por exame de imagem foi encontrado em 
casa. Estava em decúbito ventral e apresentava 
manchas de hipostase na região dorsal. Não havia 
sinais de violência. O médico responsável pelo seu 
acompanhamento é chamado para atestar o óbito. A 
família informa que até sua chegada nenhuma pessoa 
havia tocado no corpo. Nessa situação, o médico: 

a) Fornecer a Declaração de Óbito (DO), indicando 
morte sem assistência médica. 

b) Deve encaminhar o corpo ao SVO para esclarecer a 
causa da morte. 

c) Comunicar à polícia e encaminhar o corpo ao 
IGP/IML por se tratar de morte suspeita. 

d) Pode fornecer a Declaração de Óbito (DO) indicando 
as patologias que já diagnosticara no paciente. 

 
50. No caso de morte:  

I. De indivíduo idoso que sofre arritmia cardíaca após 
picada de escorpião, depois de ser socorrido e 
internado em hospital. 

II. De presidiário com características de infarto do 
miocárdio (testemunhado por diversas pessoas) sem 
qualquer possibilidade de ter ocorrido violência no 
ambiente carcerário. 

III. Súbita, de pessoa sem identificação, em via pública, 
com testemunhas de que não houve qualquer forma 
de violência ou acidente.  

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta 
de onde os exames necroscópicos deverão ser 
realizados: 

a) I- SVO; II- IGP/IML; III- IGP/IML. 
b) I- IGP/IML; II- IGP/IML; III- IGP/IML. 
c) I- SVO; II- SVO; III- IGP/IML. 
d) I- SVO; II- SVO; III- SVO. 
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51. Qual das alternativas abaixo indica a característica 
menos útil na avaliação da cronotanatognose de um 
cadáver em nosso meio? 

a) Manchas de hipostase. 
b) Rigidez cadavérica. 
c) Evolução da putrefação. 
d) Temperatura corporal. 

 
52. Sobre a tanatologia médico-legal, assinale a alternativa 

correta: 

a) As manchas de hipostase não podem ser 
distinguidas de equimoses nas primeiras oito (8) 
horas após a morte. 

b) A putrefação é fenômeno consecutivo destrutivo que 
evolui com as fases de coloração, enfisematosa, 
coliquativa e de esqueletização. 

c) A presença de todos os sinais abióticos imediatos 
permite o diagnóstico de certeza de morte. 

d) A mumificação ocorre predominantemente em 
ambientes úmidos enquanto a saponificação 
predomina em ambientes secos. 

 
53. Entre as alternativas abaixo, assinale a correta: 

a) Autólise: inicia-se precocemente, e não há nenhuma 
interferência bacteriana. 

b) Esfriamento do cadáver (algor mortis): é mais rápido 
quando o óbito se deu por intoxicação por venenos 
ou doenças infecciosas agudas. 

c) Rigidez: como regra, tem início nos membros 
superiores, estendendo-se à nuca e mandíbula na 
sequência dos eventos cadavéricos. 

d) Decréscimo de peso: é mais lento nos fetos e 
recém-nascidos, chegando a até 36 gramas por 
quilograma de peso em 1 hora.  

 
54. A respeito das características gerais das manchas de 

hipóstases cutâneas (livor mortis), assinale a correta: 

a) Situam-se inicialmente nas regiões de aclive, vindo a 
migrar para as áreas de declive cerca de 2 a 3 horas 
após a cessação das funções vitais. 

b) Têm tonalidade vermelho-rósea, variando apenas se 
existirem substâncias estranhas na composição da 
hemoglobina, como nas asfixias por monóxido de 
carbono, quando se tornam violáceas. 

c) Confluem-se com o passar das horas, e após 12 
horas estarão fixas definitivamente, não ocorrendo 
movimentação caso o cadáver seja mudado de 
posição. 

d) Se forem incisadas com uma lâmina de bisturi, será 
visto na região da hipóstase sangue coagulado e 
infiltrado nas malhas de tecido, com presença de 
rede de fibrina. 

 
55. Com relação aos fenômenos transformativos: 

a) A corificação é um fenômeno destrutivo, em que 
ocorre o destacamento de amplos retalhos de 
tegumentos cutâneos que se assemelham a luvas. 

b) A saponificação é um processo inicial, conservador, 
que surge nas primeiras horas, desde que em 
ambiente propício, como valas; a água corrente e o 
ambiente ventilado facilitam esse processo especial 
de transformação do cadáver. 

c) A circulação póstuma de Brouardel é verificada no 
período cromático da putrefação, em que também se 
verificará a presença de prolapsos intestinal e 
genital. 

d) A calcificação é um fenômeno conservador, 
ocorrendo mais frequentemente em fetos mortos e 
retidos, quando passam a ser chamados de 
litopédio. 

 

56. É considerado um fenômeno abiótico consecutivo: 

a) Cessação da circulação. 
b) Dessecamento da mucosa dos lábios. 
c) Perda da sensibilidade. 
d) Abolição do tônus muscular. 

 
57. Em um caso de suicídio, um indivíduo trancou-se na 

garagem e ligou o motor do seu veículo. Grandes 
quantidades de monóxido de carbono (CO) foram 
liberadas pelo veículo devido à combustão da gasolina 
e desta forma o indivíduo foi a óbito. Quanto ao 
monóxido de carbono, podemos dizer que: 

I. O CO é um gás classificado como asfixiante 
bioquímico por diminuir o transporte de oxigênio no 
sangue.  

II. A afinidade do CO pela hemoglobina é cerca de 240 
vezes maior do que a do oxigênio.  

III. O CO liga-se à mioglobina formando 
carboxihemoglobina. 

IV. Para um individuo adulto, concentrações tóxicas e 
letais de carboxihemoglobina no sangue são 
aproximadamente de 5 e 25%, respectivamente.   

Assinale:  

a) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.  
b) Se somente as afirmativas I, II e IV estiverem 

corretas.  
c) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
d) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

 
 
58. Um trabalhador rural intoxicou-se ao aplicar o inseticida 

organofosforado, de forma inadequada e sem proteção. 
Apresentou, dentre outros efeitos, aumento de 
salivação, lacrimejamento, sudorese e bradicardia e 
finalmente veio a óbito. Este quadro clínico é 
decorrente, especificamente, da ligação do 
organofosforado com: 

a) Prostaglandinas. 
b) Acetilcolinesterases. 
c) Hidroxilases. 
d) Hexoquinases. 

 
59. A atual Lei nº 11.343/2006 e que denominaremos de 

“Lei de Drogas”, institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas - SISNAD; prescreve medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e 
dá outras providências”. Com relação a esta lei é 
INCORRETO afirmar que:  

a) Consideram-se como drogas as substâncias ou os 
produtos capazes de causar dependência, assim 
especificados em lei ou relacionados em listas 
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da 
União.  

b) De acordo com artigo 28 da referida lei, existe 
distinção entre usuário e traficante apenas no que 
diz respeito à quantidade de droga apreendida e a 
lei prevê penalidades diferentes para cada tipo de 
droga ilícita.  

c) Se for constatada a existência de alguma substância 
não relacionada na Portaria nº 334/98 da 
ANVISA/MS, por força do princípio da estrita 
legalidade, sua produção, comercialização, 
distribuição ou consumo não constituirá crime de 
tráfico ou de porte para consumo pessoal. 

d) Para efeito de prisão em flagrante e do oferecimento 
da denúncia, bastará laudo de constatação da 
natureza da substância.  
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60. Correlacione entre as colunas os conceitos utilizados 
na Portaria 344/98: 

Droga Efeitos 
A. Droga 1. Substância que pode 

determinar dependência 
física ou psíquica, 
relacionada nas Listas B1 e 
B2. 

B. Entorpecente 2. Substância que pode 
determinar dependência 
física ou psíquica, 
relacionada na Lista A1 e 
A2. 

C. Psicotrópico  3. Substância ou matéria-
prima que tenha finalidade 
medicamentosa ou sanitária. 

D. Precursor 4. Substâncias relacionada 
na Lista D1. 

 
a) A-4; B-3; C-1; D-2.  
b) A-1; B-2; C-3; D-4. 
c) A-2; B-4; C-1; D-3. 
d) A-3; B-2; C-1; D-4. 

 
61. A análise de DNA tem revolucionado as ciências 

forenses desde a sua introdução, em meados dos anos 
1980, tendo tido seu grande avanço na década de 
1990, continuando a revolucionar as perícias 
laboratoriais em consequências dos adventos 
tecnológicos constantes. A partir da análise das 
sentenças abaixo, assinale a alternativa que lista todas 
as sentenças verdadeiras.  

I. O marcador genético usado como padrão ouro nas 
análises periciais, para gerar os perfis de DNA, são 
os do tipo SNP (Single Nucleotide Polymorphism, ou 
Polimorfismo de uma única base), por apresentarem 
maior poder de discriminação, repetições 
sequenciais de 3-5 pares de bases e por serem de 
fácil amplificação no laboratório. 

II. A grande revolução da Genética Forense se deu na 
década de 1990 com o advento da técnica de PCR, 
que permitiu também a análise de materiais e 
amostras armazenados, que não continham 
suficiente quantidade de DNA para serem avaliados 
pela metodologia vigente na época. 

III. A análise de DNA mitocondrial (mtDNA) tem sido de 
grande auxílio em algumas situações onde não é 
possível gerar o perfil genético padrão como, por 
exemplo, amostras degradadas e fios de cabelo sem 
raíz (ou bulbo).  

IV. Vestígios coletados em locais de crime (amostras 
questionáveis) só podem ser processados para 
obtenção de perfil de DNA quando houver(em) 
amostra(s) referência(s) para comparação. Caso 
contrário, os mesmos devem ficar armazenados. 

V. A análise de DNA, por ser uma prova técnica, que 
utiliza protocolos e kits comerciais validados para 
identificação humana e baseada em cálculos 
estatísticos, pode ser considerada infalível e, 
portanto, como a mais importante das provas, e ser 
usada como prova única.        

Alternativas: 

a) I, II e V 
b) II e V 
c) II e III 
d) I, III, IV e V 

 
 
 
 
 

62. Em um caso de exame de vínculo genético, o Sr. R.S., 
21 anos, solteiro, filho da Sra. M.B.S., 52 anos, solteira, 
entra com o pedido do exame para provar que o Sr. 
B.R., 68 anos, casado, sem filhos, falecido, é seu pai 
biológico. Na impossibilidade de exumar o corpo do SR. 
B.R., pois o mesmo havia sido cremado, a perícia foi 
realizada usando o irmão do Sr. B.R., o Sr. R.R., como 
amostra referência. Uma vez que o requerente e a 
referência são do sexo masculino, optou-se por realizar 
apenas o teste de marcadores tipo microssatélites 
(STR) do cromossomo Y. Marque a alternativa 
verdadeira: 

a) Diante de um resultado onde os perfis de STR do 
cromossomo Y do Sr. R.S. e do Sr. R.R. são 
idênticos, pode-se afirmar no laudo, por correlação, 
que o Sr. B.R. é o pai biológico do Sr. R.S., com 
99,99999% de probabilidade. 

b) Diante de um resultado onde os perfis de STR do 
cromossomo Y do Sr. R.S. e do Sr. R.R. são 
idênticos, no laudo cabe apenas afirmar que os dois 
indivíduos pertencem a uma mesma linhagem 
paterna, não sendo possível afirmar o grau de 
parentesco de nenhum dos envolvidos.  

c) Diante de um resultado onde os perfis de STR do 
cromossomo Y do Sr. R.S. e do Sr. R.R. são 
completamente diferentes, pode-se afirmar no laudo, 
com 100% de certeza que o Sr. B.R. não é o pai 
biológico do Sr. R.S. 

d) Diante de um resultado onde os perfis de STR do 
cromossomo Y do Sr. R.S. e do Sr. R.R. são 
idênticos, pode-se afirmar no laudo que o Sr. R.R é 
o pai biológico do Sr. R.S, com 99,99999% de 
probabilidade.  

 
63. Em 28 de Fevereiro de 2017, o Instituto Médico Legal 

de Curitiba recebeu 6 corpos, vítimas de um acidente 
de trânsito, que estavam no mesmo veículo. Segundo 
informações da polícia e da perícia de local de crime, 
eram todas da mesma família: mãe (42 anos), pai (42 
anos), 3 filhos: um menino (20 anos) e duas meninas 
(16 e 12 anos, respectivamente), e o irmão do pai (25 
anos). O médico legista conseguiu fazer a identificação, 
usando métodos antropológicos, exames odontológicos 
e impressão digital, apenas do pai e das duas filhas. Os 
outros 3 corpos estavam carbonizados e amostras de 
tecidos tiveram que ser enviadas para o laboratório de 
DNA, não tendo sido possível identificar nem o sexo 
das vítimas. Amostras dos três indivíduos previamente 
identificados também foram enviadas para o laboratório 
de DNA para servirem de referência. 

A partir do fato acima relatado, assinale a alternativa 
correta: 

a) Na obtenção de DNA de boa qualidade de todos os 
tecidos encaminhados, a análise de marcadores do 
cromossomo Y possibilitaria identificar com precisão 
a amostra feminina, assim como identificar e 
individualizar a amostra referente ao tio paterno e ao 
filho, usando a amostra do pai como referência. 

b) Não é possível realizar análise de DNA mitocondrial 
para identificar o irmão, usando as irmãs como 
referência, uma vez que o mesmo é do sexo 
masculino.  

c) Uma vez que qualquer grau de carbonização torna o 
DNA extremamente fragmentado em todos os 
tecidos e não acessível para análise, não é possível 
fazer a identificação de nenhum dos 3 corpos 
carbonizados.     

d) Na obtenção de DNA de boa qualidade de todos os 
tecidos, seria possível realizar análise de 15 
marcadores do tipo microssatélite e identificar todos 
os corpos por meio de teste de paternidade reversa, 
usando o pai e as duas filhas como referência.  



INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – EDITAL 001/2017  
Cargo: Perito Médico Legista   
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 11 de 12 

TIPO 1 

64. Assinale a alternativa FALSA: 

a) O DNA mitocondrial é uma molécula que apresenta 
características importantes como: ser uma dupla 
hélice, apresentar centenas de cópias por célula e 
herança exclusivamente materna.    

b) A exclusão de 2 loci em 13 estudados na 
comparação dos perfis do requerente e do suposto 
pai é suficiente para atestar uma exclusão de 
paternidade. 

c) Para que o resultado de DNA seja admitido como 
prova judicial é fundamental que se preserve a 
cadeia de custódia, por meio de registros que 
possam rastrear a amostra, desde a sua coleta até a 
elaboração final do laudo. 

d) A inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos 
de perfis de DNA masculinos obtidos de vestígios 
coletados em vítimas de crimes sexuais, mesmo nos 
casos em que não se tem suspeito(s), permite o 
mapeamento de crimes em série, ou seja, aqueles 
cometidos pelo mesmo agressor, em diferentes 
vítimas. 

 
65. Sobre as condições que caracterizam a 

inimputabilidade penal, pode-se afirmar que: 

I. Considera-se a inimputabilidade penal quando o 
grau de discernimento do agente é incompatível com 
o entendimento da gravidade e do caráter ilícito do 
ato, devido à doença mental e/ou deficiência 
intelectual. 

II. A interdição, medida cível na qual o agente é 
declarado incapaz para os atos da vida civil, implica 
inimputabilidade penal automaticamente, por se 
entender que o agente não possui capacidade de 
entendimento e autodeterminação. 

III. O agente é considerado sempre inimputável quando 
seu grau de discernimento em relação ao 
entendimento do caráter ilícito do ato e sua 
capacidade de autodeterminação são prejudicados 
devido à embriaguez. 

a) Apenas a alternativa I é correta. 
b) Apenas a alternativa II é correta. 
c) São corretas as alternativas I e III. 
d) Todas as alternativas são corretas.  

 
66. De acordo com os diagnósticos de transtornos mentais 

e de comportamento, é correto afirmar: 

a) A pedofilia só pode ser caracterizada quando um 
adulto se envolve em atividades sexuais com 
crianças e/ou adolescentes por um período mínimo 
de seis meses. 

b) Embora com baixa incidência, alguns crimes são 
cometidos por pessoas diagnosticadas com 
esquizofrenia, já que as alucinações auditivas e 
ideias delirantes persecutórias, sintomas de um dos 
tipos da doença, podem levar alguns destes 
indivíduos a praticar atos violentos. 

c) Os prejuízos nas capacidades cognitivas e de 
adaptação social são variáveis em indivíduos com 
retardo mental, embora nenhum deles consiga 
atingir um grau de adaptação social que lhes 
configure uma vida independente. 

d) O transtorno de personalidade antissocial 
caracteriza-se principalmente pelo desprezo a 
regras sociais, baixa tolerância à frustração e 
ausência de empatia, sendo diagnosticado, na 
maioria dos casos, no período da adolescência. 

 
 
 
 
 

67. Considere a alternativa FALSA sobre o crime de 
estupro (Código Penal, Art. 213): 

a) Como a conjunção carnal e outros atos libidinosos 
passaram a caracterizar o crime de estupro, não 
existe tentativa de estupro, pois a tentativa já é a 
consumação de ato libidinoso. 

b) Causar lesão corporal grave na vítima em 
consequência do estupro é uma forma qualificada do 
crime. 

c) Tanto sujeito ativo quanto sujeito passivo do crime 
de estupro podem ser homem ou mulher. 

d) Pode-se caracterizar o crime de estupro mesmo que 
o sujeito ativo não exerça o toque físico no corpo da 
vítima para a consumação do ato. 

 
68. Sobre abortamento, pode-se afirmar que: 

I. O aborto necessário ou terapêutico, permitido por 
lei, é aquele realizado quando não há outro meio de 
salvar a vida da gestante além da interrupção da 
gravidez. 

II. O aborto sentimental ou moral, permitido por lei, é 
aquele realizado quando a gravidez resulta de 
estupro, devendo ser reivindicado pela vítima 
através da apresentação de registro de ocorrência 
policial sobre o crime. 

III. O aborto sentimental ou moral pode ser realizado 
até a 20ª ou 22ª semana de gestação ou quando o 
feto pesar até 500 gramas. 

a) São corretas as alternativas I e III. 
b) São corretas as alternativas II e III. 
c) São corretas as alternativas I e II. 
d) Todas as alternativas são corretas.  

 
69. Autor sofre acidente na empresa, quando teve mão 

atingida pela prensa.  Perdeu o dedo indicador da mão 
direita. Pretende ingressar com ação judicial visando 
indenização. Neste sentido afirma-se que o autor: 

a) Pode pedir indenização da empresa, mas precisa 
também definir se a mesma concorreu (culpa) para a 
ocorrência do acidente. 

b) Pode ingressar com ação contra a empresa, não 
importando discutir o fato de estar ou não 
alcoolizado. 

c) Pode ingressar com pedido de perícia administrativa 
visando benefício previdenciário, comum, pois, 
alega, o acidente ocorreu em virtude do trabalho. 

d) Pode ingressar com ação contra o INSS, devendo 
neste caso discutir sobre a culpa ou não da 
empresa. 

 
70. Autor ingressa com ação visando indenização por conta 

de acidente do trabalho com sequelas. Nesta pericia, 
para o perito realizar seu trabalho à contento basta 
concluir pelos seguintes elementos: 

a) Se tem nexo, qual o diagnóstico e qual prognóstico. 
b) Qual o diagnóstico e se tem nexo. 
c) Se tem nexo com o trabalho e se tem incapacidade. 
d) Nenhuma das afirmativas atende o necessário. 

 
71. Autor ingressa no Juizado Federal Especial pleiteando 

benefício. Entende que tem problemas de saúde, 
decorrente de doença adquirida em viagem de férias, 
que o impede de trabalhar. Neste caso está solicitando: 

a) Uma associação de duas das alternativas 
apresentadas. 

b) Um benefício previdenciário. 
c) Benefício acidentário, pois não consegue trabalhar. 
d) Uma indenização. 
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72. Autor ingressa na Justiça do Trabalho com ação, por 
conta de sequelas de acidente tipo. Teve dois dedos, 
indicador e médio da mão direita amputados em uma 
prensa. Não consegue mais realizar as mesmas 
atividades. Esta ação tem como parte reclamada: 

a) O INSS e contra a empresa. 
b) O INSS, pedindo benefício acidentário. 
c) O INSS pedindo indenização. 
d) A empresa, pedindo indenização. 

 
73. Uma gestante de 18 anos, primigesta, com idade 

gestacional de 38 semanas apresenta quadro de 
cefaleia importante e escotomas. Ao exame: pressão 
arterial 150/100 mmhg, edema ++/++++, altura uterina 
34 centímetros, batimentos cardíacos fetais normais, 
sem outras anormalidades.  Para essa gestante, qual o 
diagnóstico mais provável: 

a) Hipertensão crônica. 
b) Pré-eclâmpsia.  
c) Hipertensão gestacional grave. 
d) Hipertensão gestacional. 

 
74. No Centro de Saúde, uma gestante primigesta de 27 

anos está com 12 semanas de gestação. Nega 
antecedentes pessoais importantes. Traz os resultados 
dos exames solicitados no pré-natal. A glicemia de 
jejum está 110 mg/dl. Todos os demais exames estão 
dentro dos parâmetros normais. Segundo o Protocolo 
para rastreamento e diagnóstico de Diabetes Mellitus 
gestacional no Brasil (Ministério da Saúde e outras 
associações, 2017), qual a alternativa correta? 

a) Para confirmar o diagnóstico de diabetes 
gestacional, deve ser solicitado imediatamente Teste 
de Tolerância à Glicose Oral de 120 minutos com 
75g de glicose, e ao menos um valor deve estar 
alterado. 

b) Para confirmar o diagnóstico de diabetes 
gestacional, deve ser solicitado imediatamente Teste 
de Tolerância à Glicose Oral de 180 minutos com 
100g de glicose, e ao menos dois valores devem 
estar alterados. 

c) Para confirmar o diagnóstico de diabetes 
gestacional, deve ser solicitado com 24 a 26 
semanas de gestação o Teste de Tolerância à 
Glicose Oral de 120 minutos com 75g de glicose, e 
ao menos um valor deve estar alterado. 

d) O diagnóstico é diabetes gestacional e deve ser 
encaminhada ao pré-natal de alto risco. 

 
75. ABA, 23 anos, G2P1A0, idade gestacional de 40 

semanas e dois dias, está internada para 
acompanhamento ao trabalho de parto. Apresenta 
contrações fortes e ritmadas (3 contrações de 45 
segundos em 10 minutos). O padrão de frequência 
cardíaca fetal basal é de 124 batimentos por minuto 
com variabilidade preservada. Em uma das avaliações 
de vitalidade fetal, são auscultadas duas 
desacelerações (batimentos chegam a 100 batimentos 
por minuto) que coincidem com a contração e voltam 
rapidamente à frequência cardíaca basal.  O médico 
assistente realiza um toque vaginal e verifica: colo 
totalmente dilatado, apresentação em plano +1 de 
DeLee, bolsa rota, variedade occípito púbica. Além de 
manter a vigilância da vitalidade fetal, qual a conduta 
mais adequada? 

a) Aguardar o parto espontâneo e fisiológico. 
b) Ultimar o parto o mais rapidamente possível com 

puxos dirigidos e pressão fúndica. 
c) Realizar um parto instrumental (fórceps ou vácuo 

extrator). 
d) Realizar uma cesariana de emergência. 

76. A placenta prévia causa hemorragias graves e 
potencialmente fatais. Assinale a alternativa em que 
todas as características são consideradas fatores de 
risco para placenta prévia. 

a) Descolamento de placenta em gestação anterior, 
placenta prévia em gestação anterior, antecedente 
de aborto. 

b) Antecedente de aborto provocado, restrição de 
crescimento fetal, antecedente de cesariana. 

c) Placenta prévia em gestação anterior, antecedente 
de cesariana, gestação múltipla. 

d) Quadros hipertensivos da gestação, primiparidade, 
gestação múltipla. 

 
77. A pneumonia (ou pneumonite) de origem bacteriana é 

um quadro patológico pulmonar que gera um dos 
maiores índices de discrepâncias diagnósticas quando 
se compara o quadro clínico do paciente com os 
resultados do exame necroscópico. No exame 
macroscópico em necropsia, o principal diagnóstico 
diferencial da pneumonia bacteriana de relevância 
médico legal, dentre os apresentados abaixo é: 

a) A tuberculose pulmonar, por sua relevância para 
saúde pública por notificação compulsória. 

b) A antracose pulmonar, comum em fumantes, que 
pode ser confundida com inalação de fumaça em 
incêndios. 

c) O enfisema pulmonar, que pode estar associado à 
diferentes quadros de intoxicações. 

d) O edema pulmonar agudo, que pode estar 
associado com diferentes quadros de asfixias. 

 
78. Em caso de maus-tratos infantis, a presença de 

múltiplas equimoses com variações de cores dentro do 
espectro equimótico é uma das características mais 
frequentes. Marque a alternativa que contenha somente 
quadros patológicos que possam gerar confusão no 
diagnóstico diferencial com a violência contra criança. 

a) Meningite meningocócica; hemofilia; Infecção por 
Streptococcus Beta-hemolíticos. 

b) Rubéola; hemofilia; catapora. 
c) Púrpura trombocitopênica; anemia falciforme; 

exantema súbito. 
d) Púrpura trombocitopênica; hemofilia; anemia 

falciforme. 
 
79. As hemorragias intracranianas podem ser divididas em 

três grupos – intraparenquimatosas, subdurais e 
extradurais. Qual delas é, respectivamente, associada 
com mais frequência à traumas (e, portanto, de 
interesse médico-legal) e qual a mais comumente 
associada a quadros patológicos? Assinale a alternativa 
correta. 

a) Intraprenquimatosa e extradural. 
b) Intraparenquimatosa e subdural. 
c) Extradural e intraparenquimatosa. 
d) Subdural e intraparenquimatosa. 

  
80. Recente divulgação na imprensa indicou a 

lipoaspiração como o procedimento cirúrgico que mais 
mata no Brasil. Os óbitos decorrentes são 
encaminhados com frequência para investigação 
médico-legal. São causas de óbito comuns associadas 
à lipoaspiração: 

a) Coagulação intravascular disseminada e septicemia. 
b) Septicemia e embolia gordurosa. 
c) Tromboembolismo pulmonar e embolia gordurosa. 
d) Septicemia e choque hemorrágico. 

 
 


