
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             MEDICINA LEGAL 

 

Questão nº: 21 

Corpo de Delito é o conjunto de elementos: 

 

a) Cadavéricos  

b) Biológicos  

c) Virtuais 

d) Materiais  

 

Questão nº: 22 

Alguém vai fazer perícia alegando agressão física com um cabo de vassoura. O 

exame de lesão corporal revela duas equimoses paralelas distando 5mm uma da 

outra na região escapular direita, guardando nexo causal com o fato alegado. Após 

avaliação pericial o exame aponta para: 

 

a) Vestígio Ilusório 

b) Evidência  

c) Indício  

d) Vestígio Forjado  

 

Questão nº: 23 

Assinale qual das impulsões a seguir expressa a impulsão mórbida à destruição 

incendiária: 

 

a) Cleptomania 

b) Uranista 

c) Safismo 

d) Erostratismo 

 

 



Questão nº: 24 

O sinal de Wilson Johnston identifica: 

 

a) Atentado violento ao pudor (AVP), cuja constatação baseia-se no relaxamento dos 

esfíncteres e apagamento das pregas radiadas. 

b) Atentado violento ao pudor (AVP), cuja constatação baseia-se na rotura triangular 

com base na margem do ânus e vértice no períneo ao nível da união dos quadrantes 

inferiores.    

c) Atentado violento ao pudor (AVP), cuja constatação baseia-se na lesão cicatricial 

com formato triangular, com vértice na margem do ânus e base no períneo.  

d) A conjunção carnal, cuja  constatação baseia-se na presença da glicoproteína P30 no 

fluido vaginal. 

 

Questão nº 25 

O aspecto sanguinolento do feto com maceração de 2° grau deve-se ao  

 

a) Desnudamento da derme  

b) Metabolismo do mecônio  

c) Líquido amniótico agindo na derme desnuda 

d) Processo de mumificação se instalando 

 

Questão nº: 26 

A mulher que mata seu próprio filho, logo após o nascimento, sob a influência do 

estado puerperal, comete: 

 

a) Infanticídio 

b) Homicídio doloso qualificado  

c) Homicídio culposo qualificado  

d) Aborto 

 

Questão nº: 27 

Uma ossada humana de aproximadamente 100 anos é passível de exame de 

identificação médico-legal devido à capacidade de seus elementos resistirem à ação 



do tempo. A fundamentação biológica aceitável para a identificação, nesse caso, foi 

especificamente de: 

 

a) Unicidade 

b) Praticabilidade 

c) Imutabilidade 

d) Perenidade 

 

Questão nº: 28 

O espectro equimótico DE LE GRAN DU SAULLE possibilita ao legista avaliar o 

(a): 

 

a) Agente causador  

b) Idade da lesão   

c) Gravidade da lesão  

d) Posição anterior do cadáver  

 

Questão nº: 29 

O efeito lesivo dos projéteis de arma de fogo (PAF) depende mais de sua (seu): 

 

a) Massa  

b) Velocidade  

c) Movimento 

d) Pólvora  

 

Questão nº: 30 

Das alternativas abaixo assinale a opção por qual a máscara de Morestin se 

identifica: 

 

a) Hematoma 

b) Queimadura  

c) Equimose 

d) Cicatriz  



Questão n°: 31 

A denominação entre “Cauda de Escoriação” se deve ao/a: 

 

a) Início ou saída de um instrumento cortante, assim designada por Lacassagne.  

b) Início ou saída de um instrumento cortante, assim designada por Romanese.   

c) Um víbice, assim designado por Lacassagne. 

d) Um víbice assim designado por Romanese. 

 

Questão nº: 32 

As feridas em que um retalho de tecido mole, superficial, pode ser mobilizado por 

sobre o restante da lesão são chamadas: 

 

a) Em escalpo  

b) Mutilantes   

c) Em sedenho 

d) Incisas  

 

Questão nº: 33 

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que representa a redução do corpo 

em fragmentos irregulares: 

 

a) Decapitação  

b) Esgorjamento  

c) Esquartejamento  

d) Espostejamento   

 

Questão nº: 34 

Qual das alternativas a seguir NÃO representa um sinal de entrada de PAF nos 

tiros à distância; 

 

a) Orla de escoriação  

b) Halo de enxugo  

 



c) Aréola equimótica  

d) Zona de esfumaçamento 

 

Questão nº: 35 

Entre as alternativas a seguir, a câmara de mina de Hoffmann, refere se a/ao: 

 

a) Tiro à queima roupa   

b) Zona de queimadura nos tiros a curta distância 

c) Queimadura elétrica 

d) Tiro encostado com plano ósseo logo abaixo 

 

Questão nº: 36 

Em balística interna, a espoleta é denominada um: 

 

a) Detonador  

b) Propelente  

c) Explosivo  

d) Protetor 

 

Questão nº: 37 

Assinale qual das alternativas a seguir apresentam os sinais que pertencem ao 

mesmo agente etiológico: 

 

a) Geladura e sinal de JELLINECK  

b) LICHTENBERG e zona de tatuagem  

c) Sevícia e termonose 

d) Fulguração e fulminação  

 

Questão nº: 38 

A suspeita de anafilático como causa de morte súbita pode ser avaliada entre 

outras análises pela pesquisa dos níveis séricos de: 

 

 



a) Triptase  

b) Adrenalina  

c) Diamino diaminase 

d) Imunoglobulina G  

 

Questão nº: 39 

Qual a etiologia de uma vítima fatal de envenenamento cujos dados necroscópicos 

significativos são: lesões leves coaguladas no estômago e lesões gástricas e 

duodenais severas comprometendo toda a espessura do órgão e com a informação 

dada pelos familiares que a vítima vomitou antes da morte: 

 

a) Hidrocarboneto  

b) Ácidos fortes  

c) Ácidos fracos 

d) Bases  

 

Questão nº: 40 

O incêndio na boate KISS matou 242 pessoas. Segundo laudo cadavérico as mortes 

foram por intoxicação por cianeto. De posse deste dado, qual (is) vísceras devem 

ser enviadas ao laboratório de toxicologia que melhor se prestam para a pesquisa 

de cianeto por conterem maiores níveis teciduais?  

 

a) Pulmões, coração e cérebro.  

b) Medula óssea e fígado.  

c) Fígado, pele e rins. 

d) Fígado e rins.  

 

Questão nº: 41 

Chega ao IML um cadáver vindo de um hospital de referência em infectologia, 

cujas informações apontam para o diagnóstico de tétano, porém o médico 

assistente levantou a suspeita de envenenamento. Diante do exposto, qual a 

substância tóxica o legista deve investigar levando em consideração o quadro 

tetaniforme? 



 

a) Gás mostarda  

b) Estricnina  

c) Arsênio  

d) Cianeto 

 

Questão nº: 42 

Sobre as “Manchas de Paltauf”, assinale onde elas são encontradas: 

 

a) Pulmão dos enforcados  

b) Pulmão dos estrangulados 

c) Pulmão dos afogados 

d) Rins dos intoxicados  

 

Questão nº: 43 

O enfisema aquoso subpleural ou hiperaeria de Casper, ou ainda sinal de 

Brouardel, é um sinal indiscutível de: 

 

a) Enforcamento  

b) Afogamento  

c) Esganadura  

d) Soterramento  

 

Questão nº: 44 

Em relação às esganaduras é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Não se observam sulcos cervicais. 

b) São produzidas exclusivamente pelas mãos do agressor. 

c) Podem se observar as manchas de Tardieu.  

d) Podem se deixar lesões pelas unhas.  

 

 



Questão nº: 45 

Diante de um cadáver que apresenta livores violáceos escuros e intensos, sangue 

líquido nas cavidades cardíacas, petéquias na pleura visceral e no epicárdio. O 

legista tem fortes indícios de que a causa na morte se deu por: 

 

a) Ação térmica  

b) Asfixia  

c) Infarto do miocárdio  

d) Arritmia  

 

Questão nº: 46 

No “afogado branco de Parrot”   podemos afirmar que: 

 

a) O cadáver se apresenta com palidez acentuada.  

b) O cadáver apresenta a cabeça e o pescoço brancos.  

c) A causa da morte é desconhecida, apesar de ter sido retirado das águas.  

d) Os sinais são indicativos da asfixia mecânica.  

 

Questão nº: 47 

O limite médico-legal entre o crime de aborto e o infanticídio é a/o: 

 

a) Intenção da gestante em matar o próprio filho.  

b) Expulsão do feto morto ou não.  

c) Rompimento do saco amniótico. 

d) Estado puerperal.  

 

Questão nº: 48 

O conjunto de linhas que contornam a impressão digital corresponde ao: 

 

a) Sistema nuclear  

b) Sistema basilar 

c) Sistema marginal 

d) Delta  



 

Questão nº: 49 

Os disparos de projéteis de arma de fogo de alta velocidade de um fuzil AR-15 que 

transfixam o ser humano produzem sempre: 

 

a) Ferimentos de entrada semelhantes aos de saída.  

b) Fenômenos internos de cavitação com dissipação de energia.  

c) Ferimento de entrada muito pequeno.  

d) Ferimentos de saída muito grandes 

 

Questão nº: 50 

A fotografia sinaléptica pode ser considerada precurssora do/a: 

 

a) Retrato falado 

b) Bertillonagem  

c) Assinalamento descritivo  

d) Prosopografia 

  

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


